
VIJVER LODGE

Vijver lodge
De 2-persoons lodges zijn fantastisch gelegen aan een
prachtige visvijver en voorzien van een privé steiger (25m2)
waarop u heerlijk kunt vissen of met een kopje koffie kunt
genieten van de zon!

Ze zijn onder andere ingericht met een 2-persoons
boxspringbed en een Nespresso koffiemachine. 

� Centrale verwarming
� Nespresso koffiemachine
� 2 persoons boxspringbed
� Ligbedden op het terras
� Huisdiervrij

Trekkershutten met ruim uitzicht en heel compleet
ingericht!
Overnachten in een trekkershut werd oorspronkelijk gedaan
door de echte wandelaars en fietsers. Tegenwoordig zijn ze
geschikt voor iedereen. Dé ideale manier om eenvoudig maar
comfortabel te overnachten!
De trekkershutten zijn speciaal voor De Wâldsang
ontworpen en uniek in Nederland. In de trekkershut is uw
huisdier welkom.

TREKKERSHUT

Een familiebedrijf en al meer dan 50 jaar gastvrij. Wij zijn er trots
op dat mensen ervoor kiezen hun welverdiende vakantie bij ons
door te brengen. 
Bakkeveen en omgeving bieden u een scala aan mogelijkheden
om te ontspannen of om u juist heerlijk in te spannen. 
De camping grenst aan Landgoed De Slotplaats, een natuur   -
gebied van ruim 200 hectare van Natuurmonumenten. In de
directe omgeving vindt u prachtige gebieden die zich uitstekend
lenen voor een stevige wandeling of een heerlijke fietstocht. 
Ook een bezoek aan één van de Waddeneilanden is zeer zeker
de moeite waard. Bijvoorbeeld Ameland: na een klein uurtje
rijden, stapt u in Holwerd op de boot en geniet u al van de frisse
wind en de zilte zeelucht. Na drie kwartier varen bent u al 
op het eiland! 

WELKOM OP RECREATIECENTRUM 
DE WÂLDSANG!

Recreatiecentrum De Wâldsang

Recreatiecentrum  De Wâldsang
Foarwurker Wei 2
9243 JZ Bakkeveen
Tel.: (0516) 54 12 55
info@waldsang.nl

Relaxen en genieten: in wellnessresort 
De Waterlelie in Zevenhuizen.

Ontspanning door inspanning:
bij het fitnesscentrum in Marum. 

Verwennen: 
verse broodjes, 
een krant, 
een extra wifi ticket 
en een fietskaart.

Trekkershutten met ruim uitzicht 
en heel compleet ingericht!

Lodges gelegen aan de visvijver en
voorzien van een privé steiger!

� Toilet
� Ingericht voor 5 personen
� 2 boxspringbedden
� 3 persoons etage-bed
� Verwarming

� Waterkoker en
koffiezetapparaat

� Koelkast
� Hangmat
� Picknicktafel met parasol

Geef uw vakantie 
net dat beetje extra!
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Kijk op www.waldsang.nl voor de actuele prijzen

Nieuwsgierig naar wat er nog meer te doen is op De Wâldsang én in de omgeving? Kijk op www.waldsang.nl
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VIJVER CHALET SLOTPLAATS CHALET

Slotplaats chalet, ruim en luxe voor nog meer comfort!
Deze luxe chalets staan aan de bosrand van Landgoed De
Slotplaats en zijn ingericht voor 4 personen. De chalets zijn
extra luxe uitgerust, zodat het u aan niks ontbreekt.

� Vaatwasser
� Centrale verwarming
� Nespresso koffiemachine
� 2 persoons boxspringbed
� Inclusief bedlinnen, kussens en dekbedden
� Luxe terras set met ligbedden
� Huisdiervrij
� Fietsenschuur met oplaadpunt

Safaritenten
Deze stoere én luxe glamping tenten zijn van alle gemakken
voorzien en ingericht voor 6 personen. Bij glamping hoort
luxe en wat is er fijner dan een eigen badkamer!
Onder de bedstee hebben de kinderen een knusse
speelruimte voor zichzelf, maar buiten spelen is natuurlijk
ook fijn.
Stelt u zich eens voor… u heerlijk op het terras met een
kopje vers gezette koffie en de kinderen heerlijk spelend in
de speeltuin tegenover de tent.

� Tegenover de speeltuin
� Ruim uitzicht
� Douche en toilet
� Dekbedden en hoofdkussens
� Verwarming
� Huisdiervrij

Vijver chalet met privé vissteiger, prachtig uitzicht en
zeer comfortabel!
Met uitzicht op het water, een privé vissteiger en heerlijke
ligbedden op het terras zijn onze vijver chalets dé manier
om te ontspannen. Langs het water is een afrastering
aangebracht met een hekje voor de steiger.
De chalets zijn van alle gemakken voorzien en compleet
ingericht voor 4 of 6 personen.

� Inclusief bedlinnen, kussens en dekbedden
� Privé vissteiger
� Luxe terras set met ligbedden

Nieuwsgierig naar wat er nog meer te doen is op De Wâldsang én in de omgeving? Kijk op www.waldsang.nl

Kijk op www.waldsang.nl voor de actuele prijzen

GRATIS WIFI

NIEUW!

SAFARITENT


