
GENIETEN VAN EEN HEERLIJKE OMGEVING
Winterswijk is mooi, de Achterhoek biedt veel verrassingen, Duitsland ligt 
om de hoek, u bevindt zich midden in de natuur, genieten met een grote G.
Fietsen over prachtige paden (fietsen zijn bij ons te huur), wandelen in één 
van de vele bossen, de omgeving van ons vakantiepark verrast onze gasten 
iedere keer weer. 

Er is zo veel te doen, voor ieder wat wils. Wist u 
bijvoorbeeld dat de Achterhoek met ruim 16 
hectare aan wijngaarden de grootste wijnstreek 
van Nederland is? Of dat de Steengroeve in 
Winterswijk tot de mooiste plek van Nederland 
verkozen is? Het centrum van Winterswijk biedt 
tal van winkel- en horeca mogelijkheden en de 
warenmarkt op woensdag en zaterdag heeft al 
diverse bekroningen gekregen. 

Nog veel meer te doen
En dan hebben we nog lang niet alles gehad.. Landgoederen, 
scholtenboerderijen, water- en korenmolens, 
het Korenburgerveen, Het Hilgelo, Villa Mondriaan, diverse 
kunstgalerieën, een bioscoop, een schouwburg, een kartbaan, 
diverse escape rooms en niet te vergeten Obelink. Het walhalla 
voor iedere kampeerder, ligt op slechts enkele kilometers van ons vakantiepark. 

Winterswijk en omgeving geeft u de ruimte, de ruimte om te genieten!

U BENT MÉÉR DAN WELKOM! 

www.italiaansemeren.nl

IN WINTERSWIJK (KOTTEN)!
VAKANTIE VIEREN

Uitgebreide faciliteiten Gezellige omgevingMidden in de natuurZeer ruime plekken 

Praktische informatie
Vakantiepark de Italiaanse Meren
Buitinkweg 7
7107 BE Winterswijk-Kotten
Tel.:  +31 (0)543-563271 
info@italiaansemeren.nl 
www.italiaansemeren.nl 

www.italiaansemeren.nl



Heel veel (speel)plezier
En wat is nou echt vakantie voor veel kinderen? 
Juist, de hele dag spelen! Op ons vakantiepark is 
er genoeg te doen. De grote speeltuin, de kleine 
speeltuintjes bij de kampeervelden, het buiten-
zwembad (met apart peuterbad), het zwemmeer, 
de visvijver, de tennisbanen, de tafeltennistafels, 
de skelters, leuke activiteiten voor de kinderen in 
het hoogseizoen, u heeft er geen kind aan. 

Een hapje, een drankje..
Nabij de Duitse grens, op één van de mooiste plekken in de 
Achterhoek,  geniet u van de ruime faciliteiten die Vakantiepark 
de Italiaanse Meren te bieden heeft. Verse broodjes bij het 
ontbijt, een lekker drankje op het terras, een heerlijke maaltijd 
in het restaurant, een frietje bij de snackbar of een heerlijke 
pizza bij de tent. Het is vakantie! 

RUSTIG, RUIM EN GEZELLIG KAMPEREN
Bij Vakantiepark de Italiaanse Meren bevindt u zich midden in de mooie 
natuur die Winterswijk te bieden heeft. Rust en ruimte, niet alleen in de 
omgeving maar ook op de camping zelf. Alle plekken zijn ruim, zodat u 
voldoende plek voor uzelf heeft. En een gezellig praatje met de buren, 
dat kan natuurlijk altijd. 
Of u nu kiest voor basic kamperen met de standaard kampeerplaats, extra 
comfort met de comfort kampeerplaats of de luxe van privé sanitair met 
de super comfort kampeerplaats, u gaat gegarandeerd genieten!

Fris en fruitig
Op het vakantiepark is ruim voldoende sanitair aanwezig, dat dagelijks 
meerdere keren wordt schoongehouden. Bovendien is het ook mogelijk om 
uw kleding te wassen en te drogen bij de diverse wasmachines en drogers.

Campers
De camping biedt niet alleen plek voor caravans en tenten, ook als u 
een camper heeft kunt u komen genieten. De campers staan bij ons 
op reguliere kampeerplekken, wat uw verblijf extra gezellig maakt. 
Op de camping is een camper stortplaats aanwezig, van alle gemakken 
voorzien.

Seizoensplaatsen
Wilt u door het seizoen heen 
regelmatig genieten van ons 
vakantiepark? Kies dan voor een 
seizoensplaats. Niet alleen gezellig, 
ook heel gemakkelijk. U kunt uw 
caravan gewoon laten staan en 
wij houden regelmatig een oogje
in het zeil. 

Nu even niet(s)! Soms is dat toch heerlijk om te zeggen. 
En wat is er dan fijner om deze tijd door te brengen op een 
fijne plek, van alle gemakken voorzien in een mooie omgeving. 
Welkom bij Vakantiepark de Italiaanse Meren, gelegen in 
Winterswijk Kotten. De plek waar direct uw vakantie begint, 
gewoon omdat het er heerlijk is. 

EVEN HELEMAAL NIETS, 
TIJD VOOR JULLIE SAMEN,
HET IS VAKANTIE!

Standaard kampeerplaats
• Ruime kampeerplaats
• 6 ampère elektra 

Comfort kampeerplaats
Extra voorzien van:
• 10 ampère elektra
• Privé waterpunt
• Eigen riolering

Super Comfort kampeerplaats
Extra voorzien van:
- Privé sanitair
- 16 ampère elektra

Ons vakantiepark beschikt over 90 
kampeerplekken en 360 vaste staanplaatsen


