Recreatie

Faciliteiten

Zwembad

Receptie

De mensen
achter het park

Het park heeft een verwarmd en geconditioneerd buitenbad met een

Daar kunt u terecht voor

Joost en Ilse Janssen zijn uw

diep en een ondiep deel. Daardoor is het ook geschikt voor kleine

het huren van fietsen,

gastheer en -vrouw in Wolfers-

kinderen. De openingstijden worden strikt nageleefd vanwege de rust

tandems, crossfietsen,

woud. Ze houden van gezellig-

op het park. Op 2 km. afstand kunt u gratis zwemmen in het overdekte

kinderzitjes, gratis midget-

heid en gastvrijheid. Maar ook

zwembad van Zelhem met glijbaan, bubbelbad etc.

golf-attributen en informa-

van aanpakken, want dat is wel

tie over uitgaansmogelijk-

nodig om het Wolferswoud te

heden in de omgeving. Er is een ruim aanbod aan streekkaarten en

kunnen bestieren. Terwijl Joost

fietsroutes en er zijn dagbladen, ansichten en postzegels te koop.

meestal op het terrein te vinden

Vijver
Niet alleen in de wijde omgeving maar ook op en rondom het park valt
er wandelend veel te genieten.

is, staat Ilse aan het hoofd van

Zoals bij de centrale grote vijver, die bijdraagt aan de natuurlijke atmos-

Ontmoetingsruimte en terras

feer van het Wolferswoud.

Gasten van het Wolferswoud kunnen gebruik maken van de ont-

Midgetgolf en tennis
Een ontspannend alternatief voor wandel- en fietstochten:
onze eigen, gratis te bezoeken, midgetgolf en ‘allweather’ tennisbaan.

Comfortabel genieten
van rust en ruimte

de receptie. Of in de keuken,
want haar liefde voor alles

moetingsruimte. U kunt er terecht voor allerlei dingen, even gezellig

wat culinair is, laat zich zelden

een kopje koffie of een drankje met wat lekkers, of - in overleg - voor

onbetuigd! Graag begroeten wij

een eenvoudige maaltijd, zelfs om mee te nemen naar uw bunga-

u persoonlijk. Wij zullen er alles

low. Tegen kleine vergoeding kunt u surfen op het internet. Als het

aan doen om uw verblijf zo

weer meewerkt, is het goed toeven op het grote overdekte terras.

aangenaam mogelijk te maken!

In overleg kunnen in de ontmoetingsruimte besloten bijeenkomsten
worden georganiseerd voor gezelschappen tot ca. 40 personen.
Verhuur (electrische) fietsen
Gemakkelijk: onze eigen fietsverhuur met uitstekende
fietsen, desgewenst ook electrisch.
Wasserette
U kunt gebruik maken van een professionele wasserette.
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Het Wolferswoud ligt iets buiten het centrum
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Bezoek onze site wolferswoud.nl voor meer info en aanbiedingen!
Het wolferswoud heeft ook een handige gasten-app. Scan hiervoor de qr-code.
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Goed bereikbaar
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parklandschappen, weilanden en korenvelden.
Een gebied ook met knusse stadjes en
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dorpen, kastelen en oude landgoederen.

Wolferswoud

Vossenveen

De omgeving

Onze bungalows

Het naburige dorp Zelhem is

Wolferswoud

Wasseveld

gunstig gelegen en goed bereik-

Vrijstaande, ruime en luxe ingedeelde 4-6 persoons bungalows,

Dit deel van park Wolferswoud

sfeervol ingericht. De keuken

10-persoons bungalow op park Vossenveen, 5 minuten lopen van

baar met het openbaar vervoer

op grote afstand van elkaar in het bos. Begane grond met royale

is aangelegd in een prachtige

is compleet met vaatwasser en

de receptie. Tennis en midgetgolf zijn gratis op het Wolferswoud.

of met de auto. Het dorp heeft

entree, badkamer, apart toilet en grote, smaakvol ingerichte living,

bos- en akkerrijke omgeving. Hier

magnetron.

Vossenveen heeft een grote eigen tuin, 5 ruime slaapkamers met

een gezellig winkelcentrum en

houtkachel, stereo/ktv/cai, luxe open keuken, bijna altijd met

staan zeer luxe, vrijstaande, riet-

Op de begane grond verder

boxsprings, dekbedden en kussens, 2 badkamers, waarvan één

wordt omringd door schitterende

afwasmachine. Open trap naar 2e etage met 2 persoons slaapka-

met bad, beide met douche, toilet en wastafel. Alles is voorzien

mer. Elke bungalow heeft een berging en een eigen terras op het

gedekte 4-6 persoons bungalows,
met overdekt terras op 1000 m2

een slaapkamer, een badkamer

natuurgebieden die uitnodigen tot

met bad/douche, een apart

van thermostaatkranen.

lange wandelingen en fietstochten.

zuiden. Bij de bungalow heeft u één parkeerplaats.

eigen grond. De woonkamer is

Vossenveen

toilet en een berging. De eerste

De zeer royale woonkamer heeft luxe meubilair, radio/KTV,

Binnen een straal van 30 km. vindt

verdieping heeft 2 zeer ruime

plavuizen met vloerverwarming en een gezellige houtkachel. De

u echter ook talloze bezienswaar-

slaapkamers.

bungalow wordt verwarmd met electrische radiatoren. Ultramo-

digheden voor mooie dagtochten.

derne keuken met keramische kookplaat, inbouw koel-vrieskast,

Variërend van de wekelijkse markt

De bungalows zijn dicht bij de

afwasmachine, afzuigkap (ook afzuiging door het hele huis), een

in Doetinchem tot het historische

receptie gelegen. De inrichting

combi-magnetron. In de bungalow zijn een kinderbed en een

centrum van Doesburg. Of Neder-

kan onderling iets afwijken.

kinderstoel aanwezig. Een kinderbox, 2e kinderbed of kinderstoel

lands grootste openlucht doolhof

Van een groot aantal bungalows

zijn te huur. Vossenveen is niet online te boeken.

in Ruurlo. Allemaal de moeite

is de inrichting ook terug te zien

waard en binnen handbereik als u

op de plattegrond van de site.

te gast bent in het groene hart van
de Gelderse achterhoek.

Kijk op onze website voor extra informatie
en foto’s van individuele bungalows!

Wasseveld

