Diana Heide
Drenthe

Je voelt je thuis bij

www.ardoer.com/dianaheide

Vakantiepark
Diana Heide

Geniet van de natuurlijke rijkdom…
Welkom op camping Diana Heide

Gewekt worden door de kwetterende vogels, ontbijten

Camping Diana Heide is een echt familiepark en ligt op

met verse broodjes uit onze minimarkt, genieten van de

één van de mooiste locaties in Nederland, aan de rand

pretlichtjes in de ogen van je (klein)kinderen...

van het Nationaal Park de Drentsche Aa en middenin de
afwisselende en uitgestrekte natuur van de staatsbossen.

Speelvijver

De afgelopen jaren heeft camping Diana Heide een ware

Bij vakantiepret op de camping hoort zwemmen! Alle

metamorfose ondergaan. De natuurlijke rijkdom wordt

campinggasten en kinderen kunnen heerlijk verkoelen in

gecombineerd met vele moderne kampeervoorzieningen,

onze nieuwe speelvijver. Of wat dacht u van zandkastelen

chalets, trekkershutten en een buitenzwembad. Mede

en dammen bouwen in het zand rondom dit heerlijk

hierdoor heeft de Diana Heide van de ANWB en de

verfrissende water. Alsof je aan de kust bent!

ADAC 4.5 van de 5 sterren als waardering gekregen en
behoort het tot de beste parken van Noordoost Nederland.

Al klauterend vrienden maken
Klauteren, glijden en lekker in het zand ravotten… niets is

Van een speeltuin, een gezellig eetcafé, sportvelden en een

mooier dan je kinderen te zien spelen in de groene natuur.

minimarkt tot een eigen speel- & visvijver en kindertheater:

Zelfs als je net bent gearriveerd, zijn de stevige en vrolijk

het is er allemaal. Je hebt alles binnen handbereik om je

gekleurde speeltoestellen direct al in trek. Al klauterend

tijdens jouw vakantie over te geven aan het pure genot.

maakt je (klein)kind al snel de eerste vakantievriendjes.
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Feest met het animatieteam

koﬃe of een andere versnapering. Geen zin in koken

Tijdens de meivakantie, Hemelvaart, Pinksteren en

vandaag? Vertrouw dan gerust op onze koks. Op de kaart

zomervakantie

staat verwennerij voor het hele gezin en in de snackcounter

organiseert

ons

animatieteam

een

gevarieerd programma boordevol originele activiteiten.

kun je terecht voor frietjes, warme snacks en ijs.

Speciale kinderspelen, knutseluurtjes, schminken, speurﬁets- en wandeltochten en doe-activiteiten. Maar ook

Afhalen en smullen maar!

leuke musicals waar de kinderen in mee kunnen spelen.

Even een keer makkelijk doen… afhalen en smullen maar?

Je vakantietijd op Diana Heide vliegt voorbij! Hoewel we

Onze gastheren en gastvrouwen staan dagelijks klaar voor

volop vermaak en ontspanning bieden voor alle leeftijden

de snelle lekkere trek. Of het nu om een ouderwetse friet

is het voor onze jongste gasten een waar feest. Zelf ook

pindasaus gaat of een heerlijk broodje frikandel speciaal

nog even sportief bezig in de vakantie? Voor groot en

het is allemaal

klein staan er natuurlijk allerlei sportevenementen op

softijs met chocolade, dip of nootjes of een ijsje op een

het programma: voetbal- en volleybalwedstrijden, jeu de

stokje? Je likt je vingers er bij af!

te vinden in de snackcounter. Heerlijk

boules, badminton, tafeltennis en basketballen.
Minimarkt
Rust, sfeer én gastvrijheid

Je staat werkelijk verstelt van het diverse aanbod van de

Het sfeervolle en authentieke eetcafé Diana Heide heeft

minimarkt op Diana Heide. Van een krant, verse broodjes

een ruim terras waar je kunt genieten van rust, gezelligheid

tot vergeten ﬂes wijn en hapjes. Je vindt het er allemaal. De

en gastvrijheid. Geniet lekker in het zonnetje van een kop

minimarkt is geopend van 31 maart tot 2 oktober.

www.ardoer.com/dianaheide
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Sanitaire voorzieningen

Elke dag weer een leuke en unieke daginvulling

Met maar liefst drie verwarmde sanitair gebouwen

We zeggen niets teveel als we beweren dat vakantiepark Diana

behoren de sanitaire voorzieningen van Diana Heide tot

Heide op één van de mooiste plekjes van Drenthe ligt. De 30

de modernste van kamperend Nederland. Twee daarvan

hectare eigen natuurgebied van het park bestaat grotendeels

zijn toegankelijk voor minder validen. Vanzelfsprekend is

uit welvende zandduinen. Deze zogenaamde ‘ijsduinen’

het gebruik van de douches en sanitaire voorzieningen

begroeid met bomen, struiken en heide omringen de

gratis (m.u..v. privé cabines in het sanitairgebouw). Het zeer

camping. Zo zijn er overal verrassende doorkijkjes en loop

milieuvriendelijke, ultramoderne hoofdgebouw is uitgerust

je onbelemmerd, alsof ze bij het park horen, de omringende

met een aantal privé sanitaircabines met een toilet, douche

staatsbossen in: maar liefst 1250 hectare vennen, bossen

en wastafel die je apart kunt huren. Heerlijk je eigen sanitair!

en heidevelden. De ideale omgeving voor mooie ﬁets- en
wandeltochten of een wandeling met de hond. Maar buiten

Draadloos internet

natuur biedt de omgeving meer dan voldoende activiteiten,

Vakantiefoto’s versturen naar familie en vrienden, je laatste

evenementen en bezienswaardigheden. We hebben er aan

mail checken of op de hoogte blijven via Sociale Media?

aantal voor je op een rij gezet:

Dat kan, want op Diana Heide kun je tegen betaling vanaf
elke kampeerplaats of huuraccommodatie draadloos

• Wildlands Emmen

internetten en mailen. Op zoek naar Campinginfo?

In het centrum van Emmen vind je één van de mooiste

Download dan de speciale Ardoer-app.

dierenparken van Europa. Je ontdekt er het leven van
beren, bavianen, tijgers, apen en niet te vergeten de

Wasserette

olifanten. In de speelexpeditie Yucatan kunnen kinderen

Waar kinderen spelen, stoeien en sporten moeten er

van alle leeftijden klimmen, glijden en varen. Vergeet

wel eens kleren in de was. Bij Diana Heide vind je een

ook niet om een kijkje te nemen in de adembenemende

moderne wasserette met wasmachines, droogtrommels

Vlindertuin. Kortom een dagje dierenpark Emmen mag

en strijkgelegenheid. Daarmee is je vakantiewas in een

niet ontbreken tijdens je vakantie.

handomdraai geklaard.
• Kabouterland Exloo
Kindvriendelijke camping in Drenthe

In de bossen van Ter Apel vind je een wondere wereld vol

Vakantiepark Diana Heide heeft een oppervlakte van

spanning en avontuur. Kom kijken en ontdek de wonderen

maar liefst 30 hectare. De helft daarvan is in gebruik als

van de natuur. Beleef de fantastische sprookjeswereld van

camping, de andere helft bestaat uit het aangrenzende

Greurt en tante Beppie de heks…

natuurgebied dat bij het kindvriendelijke vakantiepark

Ga op ontdekkingsreis door de geheime gangen in de

hoort. De ruime comfortplaatsen zijn voorzien van 10

drakengrot of bewonder Merlijn de tovenaar en zijn uil.

Ampère elektra aansluiting, eigen water, afvoer en televisie
aansluiting. De plaatsen zijn goed bereikbaar door de met
klinkers bestrate paden.
Huur een chalet of trekkershut!
Hoe wil jij jouw vakantie invullen dit jaar: comfortabel
of luxe? Op Diana Heide vind je comfortabele 4- en
5-persoons trekkershutten en luxe chalets. Bij enkele
chalets is voor de kinderen een geweldig leuk slaapvat te
huur tegen een aantrekkelijk tarief. Tevens is er een speciaal
ingericht chalet voor minder validen (4 persoons). Voor alle
verhuuraccommodaties geldt dat ze ruim opgezet zijn en
de ideale combinatie vormen tussen gezelligheid en privacy.

www.ardoer.com/dianaheide
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• Sprookjeshof Zuidlaren
Een bezoek aan het speelpark, het sprookjespark en de

het woud of ga met de bospaardentram langs de mooiste

kinderboerderij is voor kinderen een ware belevenis.

plekjes van de boswachterij. Het boomkroonpad is tevens

Hans en Grietje, de gelaarsde kat, Roodkapje en de

het startpunt van schitterende wandelingen.

boze wolf, Doornroosje en vele anderen bevinden zich
in het sprookjespark. Old MacDonald ontvangt je bij de

• Hunebedcentrum

kinderboerderij, waar je herten, schapen, konijnen, ganzen

Met 16 hunebedden in de directe omgeving is Borger de

en fazanten vindt. In het speelpark zijn schommels,

hunebedhoofdstad van Nederland. Logisch dus dat hier

klimrekken, autoscooters, trampolines, houten speeldorp

ook het prachtige hunebedcentrum te vinden is, waar je alle

en een botenvijver met elektrisch aangedreven bootjes.

informatie vindt over de mysterieuze stenen monumenten

Ook voor de oudere “jeugd” is er iets leuks te doen zoals

van 50 eeuwen oud en hoe de hunebedbouwers leefden

een amusementshal en een casino waar je onder andere

en woonden. Het startpunt van een onvergetelijke reis

roulette kunt spelen (18+).

naar de prehistorie.

• Buitencentrum Boomkroonpad

• Plopsaland Indoor Coevorden

In de staatsboswachterij Gieten/Borger bevindt zich het

Zit het weer een keertje tegen? Bezoek dan samen met je

Buitencentrum Boomkroonpad, waar heel veel te beleven

kinderen dit unieke indoorpark van maar liefst 5000 m2

valt.Een spannende tocht door de worteltunnel, als een

waar je kennis maakt met de bekende Studio 100-ﬁguren.

eekhoorn door de toppen van de bomen lopen. Spelen

Er zijn diverse attracties zoals de K3 zweefmolen, Carrousel,

kan op de bosweide of in het Lorkenspeelbos, waar niets

Anubis, De Botsauto’s, De vuurtoren, De woeste zee,

hoeft en veel mag. Kinderen kunnen er hutten bouwen

Piratenachtbaan, ballenbak en nog veel meer. Een echte

of broodjes bakken. Maak ook eens een speurtocht door

aanrader!
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Adresgegevens
Vakantiepark Diana Heide
Amen 53 | 9446 TE Amen
Tel. +31-(0)592-389297
dianaheide@ardoer.com
www.ardoer.com/dianaheide
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Noorder Sandt

Bijzondere
accommodaties

Welkom bij Ardoer.com!

Akkertien

Ardoer.com is een samenwerkingsverband tussen
zelfstandige familievakantieparken op de mooiste plekken
van Nederland.
Kwaliteit en gastvrijheid staan bij ons hoog in het vaandel.
Naast goede en bijzondere faciliteiten vind je veel diversiteit
bij de Ardoer parken. Want waar de één het liefst de
rust opzoekt rond de tent of caravan, wil de ander juist
er op uit en overnachten in een luxe of avontuurlijke
verhuuraccommodatie. Bij de unieke Ardoer.com familievakantieparken vind je het allemaal en met de kwaliteit
en persoonlijke service die je mag verwachten van een
gastheer of gastvrouw met hart voor hun gasten.

Noorder Sandt

Hertshoorn

En omdat ieder park uniek is met een eigen karakter,
raak je bij Ardoer nooit uitgekeken!

Paardekreek

Boek eenvoudig online
Op www.ardoer.com zoek je eenvoudig wat vrij is en boek
je in een paar klikken online. Je vindt er tevens nog meer
informatie over alle parken en de tarieven.
Wil je leuk nieuws volgen en ben je fan van Ardoer?
Like ons via www.facebook.com/ardoer!

Wije Werelt

Grote variatie
kampeerplaatsen

Duinoord

www.ardoer.com
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www.ardoer.com
Gelderland
1 Ackersate
2 Bosgraaf
3 Haeghehorst
4 Hertshoorn
5 Jutberg
6 Wije Werelt
7 Rotonde
8 Zandhegge

Drenthe
1 Diana Heide
2 Reeënwissel

Brabant
1 Ullingse Bergen
Overijssel
1 Akkertien op de Voorst
2 Rheezerwold
3 Holterberg
4 Noetselerberg
5 Kaps

Limburg
1 Heldense Bossen
Noord-Holland
1 Noorder Sandt
2 Sint Maartenszee
3 Tempelhof

Zeeland
1 Duinoord
2 Ginsterveld
3 International
4 Julianahoeve
5 Meerpaal
6 Ons Buiten
7 Paardekreek
8 Pekelinge
9 Scheldeoord
10 Westhove
11 Wijde Blick
12 Zeeuwse Kust
13 Zwinhoeve

Overijssel; fantastisch en gemoedelijk!
Drenthe; sportief en natuurlijk!

Noord-Holland; heerlijk en zonnig!
1

1

2

2
3

Gelderland; verrassend en bloeiend!
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Brabant; veelzijdig en bourgondisch!

7
2
1

10

11 4 12

1

8 6
5

7
9

Zeeland; authentiek en gastvrij!
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Limburg; onvergetelijk en mooi!
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Geen reserveringskosten

Eerlijk in prijs

Hoge kwaliteit

Kinderen tot 2 jaar gratis

