
Bergen vakantieplezier!
voor jong en oud



Het leukste vakantiepark
is dichterbij dan je denkt

Vakantie is voor veel mensen hét hoogtepunt van het jaar. Een tijd om 

naar uit te kijken, om heerlijk te ontspannen en onbezorgd te genieten. 

Op vakantiepark de Bergen in Wanroij doen we er alles aan om uw 

verblijf in het bourgondische Brabant tot een feest te maken.

Vakantiepark de Bergen ligt in een van de mooiste stukjes van 

Nederland: Oost-Brabant. Deze streek, die grenst aan het uitgestrekte 

natuurgebied De Peel, geldt sinds jaar en dag als een toeristische 

trekker van formaat. Het gebied heeft dan ook ontzettend veel 

te bieden. De kenmerkende Brabantse gastvrijheid, maar ook de 

prachtige natuur,  de diverse recreatie & sportieve activiteiten, cultuur 

& geschiedenis en natuurlijk lekker eten & drinken!

De camping biedt verschillende soorten toeristische, seizoens- en 

jaarplaatsen waar u terecht kunt met de caravan, camper of tent. Of 

huur één van onze compleet ingerichte vakantieverblijven. Het park 

beschikt over alle faciliteiten voor optimaal vakantieplezier voor 

jong en oud. Met een groot eigen strandbad, een indoor en outdoor 

speelparadijs voor de kids, sfeervolle horecagelegenheden en een 

supermarkt staat het vakantiepark garant voor Bergen vakantieplezier 

voor alle leeftijden.

U vindt in deze brochure niet alleen alle mogelijke informatie over

het park, het staat ook boordevol tips voor leuke uitstapjes in de 

natuurrijke omgeving: met de fiets, te voet, samen met de kinderen, 

gezellig met z’n tweetjes of met grotere groepen. Er is namelijk 

ontzettend veel te beleven in Oost-Brabant.

PRETTIGE VAKANTIE!
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Lekker, vakantievoorpret!

Plannen maken, je 

verheugen op wat 

komen gaat en genieten!

Bezoek onze website

www.debergen.nl en

kom alvast in 

vakantiesferen!

www.debergen.nl
Reserveren op maat?



ACTIVITEITEN

een dagje Strand
Heerlijk  
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Het strandbad van de Bergen is nergens dieper dan twee 

meter. Aan de drijflijn ziet u waar het water dieper wordt dan

één meter. Iedereen kan dus heerlijk en veilig zwemmen.  

Of gewoon dobberen op een luchtbed, lekker spetteren, 

grachten graven, torens bouwen, je voeten begraven in het 

zand, heerlijk loom een boekje lezen... Oftewel: vakantie vieren!

Een heerlijk zandstrand. Om lekker 

lui te genieten van de zon, torenhoge 

kastelen te bouwen of verkoeling 

te zoeken in het water. In de 

zonnige maanden van het jaar staat 

vakantiepark de Bergen in Wanroij 

garant voor urenlang plezier.

Ben je dol op pony´s? Kom dan naar het 

speelpark. Tegen een kleine vergoeding kun 

je hier een rondje rijden op een pony.

Lekker genieten met een bootje op het 

water. Onze roeivijver; klassiek plezier 

voor jong en oud!

Altijd leuk, een springkussen. In het park

staan meerdere springkussens in

verschillende maten. Leef je uit!

Racen op de spannendste & grootste 

nostalgische skelterbaan van Nederland. 

Hard trappen, snel door de bocht en 

proberen je vriendje of vriendinnetje 

voor te blijven. 

Ieder kind waant zich een echte coureur.

Trappen is niet nodig, goed sturen wel.

Onze minicars zijn geschikt voor 

beginnende en geoefende racers.

Skelters

Mini-cars

Springkussens Roeivijver
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Ponyrijden

GEZIN

   Buitenspeeltuin
Spelen in de  

Midgetgolf

Wat is er leuker dan midgetgolfen tijdens 

de vakantie? 18 banen midgetgolf plezier 

voor het hele gezin! 

Kinderen vermaken zich uitstekend in het park. 

Diverse speeltoestellen en attracties zorgen voor 

onbezorgd en veilig speelplezier. 



DAGRECREATIE

Met je ouders op vakantie is leuk, maar soms wil 

je ook gewoon met je nieuwe vrienden of harts-

vriendinnen op pad. Dat kan, want vakantiepark de 

Bergen organiseert regelmatig op het park activiteiten 

waarbij je je ouders kunt vragen 'thuis' te blijven!

Paintballen

ACTIVITEITEN

Elektrisch motorcrossen op het eeX Parc 

bij Vakantiepark de Bergen is actie en 

adrenaline voor jong en oud. Je vergeet 

even alles. Je geniet van de baan, de 

snelheid en de fun. 

Het paintball terrein gelegen op het 

vakantiepark betekent spanning en 

sensatie voor iedereen. Ook voor de 

kleintjes!  Wie weet als eerste met 

verfkogels de vijand uit te schakelen?

Elektrisch motorcrossen

er op uit!
Samen 
met je vrienden

12+
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Jeugdhonk

Lekker chillen met je vakantievrienden 

kan je iedere dag in het jeugdhonk bij het 

water.

Wat onwijs leuk dat ik jullie mag begroeten! Mijn 

naam is Ella Vontura en je komt mij tegen op 

vakantiepark de Bergen. Ik ben dol op spannende 

verhalen! Ik heb al veel gezien van de wereld en 

samen met mijn neefje en opa, die eigelijk spion is, 

beleven we samen de mooiste avonturen.

Op spionnenavontuur
Mijn ouders zijn op wereldreis hierdoor 

woon ik bij mijn opa. Maar eh, niet verder 

vertellen hoor.... Hij is namelijk niet 

zomaar een opa,.hij is een oud-spion. 

Waar hij woont, mag ik je dus niet 

vertellen. Het leukste aan mijn opa is 

dat hij heel veel van zijn oude spionspullen heeft bewaard 

voor mij en mijn neefje. Deze gadgets kan ik mooi gebruiken 

tijdens mijn avonturen. En natuurlijk mag jij met mij mee op 

ontdekkingstocht door vakantiepark de Bergen. Dan vertel 

ik je over alles wat ik heb meegemaakt en kunnen we samen 

dansen op mijn eigen liedjes, lachen en op onderzoek gaan!

Tot ziens op vakantiepark de Bergen!!!!

Ga mee

op avontuur met 

Ella & Diego 
Vontura!

KIDS
CLUB

Vontura

Ella&Diego

Bij vakantie hoort natuurlijk 

ook avonturen beleven. Laat 

dat maar aan Ella Vontura 

over. Met haar wereldreizen 

en spionnengadgets neemt 

ze onze jongste bezoekers 

mee op sleeptouw. Zingen, 

dansen, knutselen of op 

ontdekkingstocht? Niets is 

Ella Vontura te gek om het 

de kinderen naar de zin te 

maken.



DAGRECREATIE

de Bergen
Avonturenspeeltuin
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Maak een reis om de wereld in de 

mooiste binnenspeeltuin van Zuid-

Oost Nederland. Papa en mama 

zitten relaxed met een kopje koffie op 

het treinstation. Ze genieten van het 

uitzicht op de grote vulkaan. En jij? 

Jij kijkt vanaf 8 meter hoogte op hen 

neer vanaf de grote machinetoren. 

Of…verlies je jezelf in het gevecht om 

de Taj? Hoe dan ook; de ‘Reis om de 

Wereld’ is één groot avontuur! 

En je hoeft echt niet bang te zijn dat 

je ouders naar huis willen, want ook zij 

wanen zich in een andere wereld.

Deze 2200 m2 grote speeltuin ademt de nostalgische sfeer van 

‘Reis om de Wereld in 80 dagen’. Kinderen van 2 t/m 12 jaar én 

hun ouders beleven een fantastische dag. 

Kijk op www.debergen.nl voor het laatste nieuws en 

toegangsprijzen.
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uitdaging 
         aan? 

   Durf jij de

AVONTUREN-
SPEELTUIN

INDOOR

 Reis 
om de 
wereld in 
80 dagen



Natuurlijk kunt u op 

vakantiepark de Bergen 

genieten van rust en het

zalige nietsdoen. Daar 

heeft u tenslotte vakan-

tie voor. Maar het hoeft 

niet! Ons park biedt tal-

loze activiteiten die niet 

alleen vertier bieden aan 

de kleinsten onder ons, 

maar ook de jeugd en de 

volwassenen uitdagen. Zo 

wordt de vakantie voor 

iedereen onvergetelijk.

Vakantiepark de Bergen beschikt over uitgebreide faciliteiten

waar u als gast gebruik van kunt maken. Neem het fantastische

speel- en strandbad, de supermarkt, de sfeervolle

horecagelegenheden, de luxe sanitaire voorzieningen en

het zomerse activiteitenprogramma. Dat betekent zorgeloos

vakantieplezier voor jong en oud.

Kampeerplaatsen
Er zijn vier soorten toeristische plaatsen: standaard, comfort, 

comfort plus en luxe plaatsen. Op alle vier mag u gratis een 

bijzettent plaatsen (max. 5 m2) en één auto parkeren. 

De plaatsen hebben een stroomaansluiting (10 amp.) met de 

blauwe eurostekker. Ook zijn er seizoens- en jaarplaatsen.

Reserveren op maat
Bij vakantiepark de Bergen kunt u, tegen een kleine vergoeding, 

kampeerplaatsen op maat reserveren. Dit betekent dat u kunt 

kiezen voor bijvoorbeeld een kinderplaats, gezinsplaats of 

plaats waar huisdieren zijn toegestaan. Uiteraard laten wij u 

hierin vrij. Er geldt geen enkele verplichting om (bijvoorbeeld) 

voor een kinder- of gezinsplaats te kiezen. U heeft de keuze 

uit standaard plaatsen, comfort plaatsen, comfort plus plaatsen 

en luxe plaatsen. Heeft u ons al eerder bezocht? Geef dan uw 

voorkeur voor veld en plaatsnummer bij uw reservering aan. Wij 

proberen zoveel mogelijk rekening te houden met uw verzoek. 

Het kan echter zijn dat al uw voorkeursplaatsen bezet zijn. Wij 

reserveren dan een passend alternatief.

Kinderplaatsen
Peuters/kleuters (0 - 6 jaar)

Zorgeloos op vakantie met kleine

kinderen. Op het midden van het veld

kunnen ze veilig spelen terwijl u ze vanuit

uw luie stoel in de gaten houdt. Vaak

staat er een zandbak of speeltoestel. En

misschien komt Ella Vontura wel eventjes 

langs!

Basis (7 - 12 jaar)

Onze basisplaatsen zijn uitermate geschikt 

voor kinderen in de basisschoolleeftijd. Bij 

deze plaatsen staan geen speelattributen, 

zodat er genoeg ruimte is voor bijvoor-

beeld balspellen of badminton.

Huisdierplaatsen
Op een aantal velden op onze camping 

zijn er honden toegestaan. Dit zijn 

dezelfde velden als de standaardplaatsen. 

Op alle velden waar geen speeltoestellen 

staan, bent u van harte welkom met 

uw huisdier! Op onze plattegrond kunt 

u zelf bekijken of u uw huisdier kunt 

meenemen op het veldje waar u graag 

wilt staan. De speeltoestellen op de 

velden zijn zichtbaar gemaakt met een 

speciaal icoontje. 

      

      Digitale TV
Op vakantiepark de Bergen bieden wij u

digitale TV. Mocht uw TV hiervoor onver-

hoopt niet geschikt zijn dan kunt u tegen 

een kleine vergoeding bij de receptie een 

settop box huren.

Kamperen

"Je kan hier 
de hele dag 
spelen, er is 

zo veel!"

Toeristische plaats   Seizoensplaats Jaarplaats      

   standaard plaats comfort plaats comfort plus plaats luxe plaats 

80 tot 100m2 100 tot 125m2 100 tot 125m2  > 125m2 > 80 tot 125m2 vanaf 100m2 

Stroomvoorziening  Stroomvoorziening Stroomvoorziening Stroomvoorziening  U kunt een seizoensplaats Stroomvoorziening
10 Ampère 10 Ampère  10 Ampère  10 Ampère  boeken voor een standaard,  16 Ampère 
(max. 2300 Watt) (max. 2300 Watt) (max. 2300 Watt) (max. 2300 Watt)  luxe, luxe plus of (max. 3680Watt)
 
 CAI-aansluiting CAI-aansluiting   CAI-aansluiting  

comfort plaats 

 CAI-aansluiting  
 (televisie/radio) (televisie/radio)  (televisie/radio)   (televisie/radio) 
 Digitale TV Digitale TV Digitale TV  Digitale TV 
  
  Gunstige ligging Watertappunt  Waterleiding
  t.o.v. de faciliteiten 
   Afvoer voor riolering  Afvoer voor riolering
     Aansluiting op propaangasnetwerk 
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Op vakantiepark

de Bergen kunt

u terecht met

uw eigen caravan,

camper of tent.

Het park biedt

verschillende

soorten 

toeristische,

seizoens- en

jaarplaatsen.

Bergen vakantieplezier!

VERBLIJF
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KAMPEREN
VERBLIJF
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Bolledoos

EEX

EEX

Familieglijbaan

Standaard plaatsen

Comfort plaatsen

Luxe plaatsen

Comfort plus plaatsen 

Jaarplaatsen

Fietsverhuur

Binnenspeeltuin

Eex-Parc

Strandbad

Strand

Speeltoestel

Trapskelters

Trampolines

Jeu de boulesbaan

Minicars

Pony’s 

Paintball 

Jeugdhonk

Roeivijver

Informatie / Plattegrond

Hippisch Evenementen Centrum

Midgetgolfbaan

Springkussen

Kampvuurplaats

Wasserette

Verwarmd sanitairgebouw

Toiletten

Hondenuitlaatplaats

Parkeerplaats

Waterglijbaan

EHBO

Milieustraat

Eetcafé Festina

Snackbar / kiosk

Hengelsport

AED

Toilet mindervaliden

Receptie

Picknickplaats

Fietscrossbaan

Villa Chalets

Villa Canvas

Colour Villa 

Villa de Bergen

Torenvalk Chalets

Tipi Tenten

Chalets mindervaliden

EEX

Z

N

O

W

avond

ochtend

middag

Tennisbanen

Voetbalveld

Douche mindervaliden    

Camper losplaats

Supermarkt

    Faciliteiten
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Luxe plaatsen

Comfort plus plaatsen 

Jaarplaatsen

Fietsverhuur

Binnenspeeltuin

Eex-Parc

Strandbad

Strand

Speeltoestel

Trapskelters

Trampolines

Jeu de boulesbaan

Minicars

Pony’s 

Paintball 

Jeugdhonk

Roeivijver

Informatie / Plattegrond

Hippisch Evenementen Centrum

Midgetgolfbaan

Springkussen

Kampvuurplaats

Wasserette

Verwarmd sanitairgebouw

Toiletten

Hondenuitlaatplaats

Parkeerplaats

Waterglijbaan

EHBO

Milieustraat

Eetcafé Festina

Snackbar / kiosk

Hengelsport

AED

Toilet mindervaliden

Receptie

Picknickplaats

Fietscrossbaan

Villa Chalets

Villa Canvas

Colour Villa 

Villa de Bergen

Torenvalk Chalets

Tipi Tenten

Chalets mindervaliden

EEX

Z

N

O

W

avond

ochtend

middag

Tennisbanen

Voetbalveld

Douche mindervaliden    

Camper losplaats

Supermarkt

   Eten en drinken

Familieglijbaan

Standaard plaatsen

Comfort plaatsen

Luxe plaatsen

Comfort plus plaatsen 

Jaarplaatsen

Fietsverhuur

Binnenspeeltuin

Eex-Parc

Strandbad

Strand

Speeltoestel

Trapskelters

Trampolines

Jeu de boulesbaan

Minicars

Pony’s 

Paintball 

Jeugdhonk

Roeivijver

Informatie / Plattegrond

Hippisch Evenementen Centrum

Midgetgolfbaan

Springkussen

Kampvuurplaats

Wasserette

Verwarmd sanitairgebouw

Toiletten

Hondenuitlaatplaats

Parkeerplaats

Waterglijbaan

EHBO

Milieustraat

Eetcafé Festina

Snackbar / kiosk

Hengelsport

AED

Toilet mindervaliden

Receptie

Picknickplaats

Fietscrossbaan

Villa Chalets

Villa Canvas

Colour Villa 

Villa de Bergen

Torenvalk Chalets

Tipi Tenten

Chalets mindervaliden

EEX

Z

N

O

W

avond

ochtend

middag

Tennisbanen

Voetbalveld

Douche mindervaliden    

Camper losplaats

Supermarkt

BELANGRIJKE TELEFOONNUMMERS
Alarmnummer: 112
Maasziekenhuis Pantein: 0485-84 50 00
Politie Land van Cuijk: 0900-8844
Huisartsenpost: 0900-8880
Noodnummer de Bergen: 06-19997040

Vakantiepark de Bergen
Plattegrond
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Camper losplaats

Supermarkt

    Activiteiten
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    Kamperen
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Vakantieverblijf

 Torenvalk Caravan 



Voorwaarden 
verhuur-

accommodaties

• Dekbedden zijn in alle 

accommodaties aanwezig

• Huur bedlinnen en 

kussenslopen verplicht

• Hand- en theedoeken 

zijn niet inbegrepen

• Huisdieren zijn in een beperkt 

aantal chalets toegestaan

Villa Chalet

Colour Villa

DAGRECREATIE

Colour Villa 
(4-6 pers. chalet)

Een compleet ingericht luxe chalet, 

bestaande uit een ruime woonkamer 

en luxe keuken met magnetron en 

vaatwasmachine. Het chalet heeft 

2 slaapkamers, waarvan één met 

2-persoonsbed en één met twee 

1-persoonsbedden of stapelbed. 

Badkamer met douche, wastafel 

en toilet. Alle chalets zijn voorzien 

van flatscreen televisie, centrale 

verwarming en terras met terras-

meubilair. 

Villa Chalet 
(4-5 pers. chalet)

Knusse stacaravan. Woongedeelte 

met keuken en magnetron en een 

zit- en eethoek. De stacaravan heeft 

twee slaapkamers, waarvan één 

met 2-persoonsbed en één met 

twee 1-persoonsbedden en een 

kinderhoogslaper. De badkamer 

bevat een douche en wastafel en 

er is een apart toilet. Voorzien van 

televisie, gasverwarming en terras met 

terrasmeubilair. De Villa Chalets zijn 

geschikt voor maximaal 4 personen en 

1 kind onder de 6 jaar.

Vakantieverblijven
Verhuur

Mindervalide Chalet (4-pers. chalet)

Het mindervalide chalet is ingericht voor maximaal 4 personen en 

heeft een aangepaste badkamer, keuken en toilet.  

Het chalet heeft een gunstige ligging ten opzichte van de 

faciliteiten en bestaat uit een aangepaste keuken met magnetron 

en woongedeelte. Alle deuren zijn brede schuifdeuren. Het chalet 

heeft twee slaapkamers, waarvan één met 2-persoonsbed en één 

met twee 1-persoonsbedden. Badkamer met aangepaste zitdouche, 

wastafel en toilet. Het chalet is voorzien van televisie, gasverwarming 

en een vlonder met terras en terrasmeubilair.

Er is parkeergelegenheid voor één auto nabij het mindervalide chalet.

Huisdieren zijn hier toegestaan.

Tipi Tent (4-6 pers. tent)

Avontuurlijk kamperen doet u in een tipitent! Onze Tipitenten 

zijn voorzien van alle comfort en staan prachtig gelegen tegen de 

bosrand aan.

De luxe tenten zijn ingericht met een complete keuken met 

koffiezetapparaat, waterkoker en magnetron. Ze zijn tevens voorzien 

van apart toilet, douche en in het woongedeelte een flatscreen TV. 

Iedere tent staat op een houten vlonder, dus u heeft een heerlijk 

eigen terras. Bijzonder sfeervol! 

Er is parkeergelegenheid voor één auto nabij de Tipi Tent.  

Huisdieren zijn niet toegestaan.

Mindervalide accommodatie

Tipi Tent

U heeft geen 

eigen tent,  

camper of 

caravan maar 

houdt wel van 

kamperen?

Dan huurt u toch 

één van onze 

comfortabele 

accommodaties!
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Villa de Bergen 
(4-6 pers. chalet)

Ruim chalet met woonkamer 

en keuken met magnetron. Twee 

slaapkamers, waarvan één met 

2-persoonsbed en één met twee 

1-persoonsbedden of stapelbed. 

Badkamer met douche, wastafel 

en toilet. Alle villa’s zijn voorzien 

van flatscreen televisie, centrale 

verwarming en terras met 

terrasmeubilair

Villa de Bergen

Torenvalk Budget  
Torenvalk Chalet (4-pers. chalet)

Een knus en compleet ingericht low-budget chalet dat bestaat uit 

een woongedeelte met keuken en magnetron. 

De torenvalk chalets hebben twee slaapkamers, waarvan één met 

2-persoonsbed en één met twee 1-persoonsbedden of stapelbed. 

Badkamer met douche, wastafel en toilet. Alle chalets zijn voorzien 

van televisie, gasverwarming en terras met terrasmeubilair. 

 Er is parkeergelegenheid voor één auto nabij het Torenvalk Chalet. 

Huisdieren zijn hier toegestaan.

Er is parkeergelegenheid voor één auto bij het Villa Chalet. 

Huisdieren zijn in enkele accommodaties toegestaan. 

Er is parkeergelegenheid voor één auto nabij de Colour Villa.

Huisdieren zijn in enkele accommodaties toegestaan.

Er is parkeergelegenheid voor één auto nabij de Villa de Bergen. 

Huisdieren zijn in enkele accommodaties toegestaan.
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TIP!



Uniek bij de Bergen is het 

speelpark met diverse 

speeltoestellen en attracties, 

zoals een skelterbaan, 

familieglijbaan, trampolines, 

midgetgolf, roeiboten en 

ponyrijden.

DAGRECREATIE

Supermarkt/Funshop
Begin de dag goed met versgebakken

broodjes, iedere ochtend verkrijgbaar

in onze supermarkt. Een complete 

supermarkt met een assortiment

kruidenierswaren en verse producten. 

Eetcafé Festina
Geen zin om te koken? Dan is Eetcafé 

Festina een aanrader. Dit sfeervolle eetcafé 

ligt aan het strandbad. U kunt hier terecht 

voor een heerlijk diner of smaakvolle lunch.

Cafetaria
Voor een breed assortiment snacks en 

versnaperingen kunt u terecht in de cafetaria 

naast de supermarkt of de cafetaria in de 

buitenspeeltuin.

Vakantiepark de Bergen beschikt over tal 

van faciliteiten die zorgen voor een 

comfortabele en onvergetelijke vakantie. 

Voor jong en oud, met of zonder kinderen, 

met een groep of met z'n tweeën.

  

Bij het strandbad geniet u 

lekker lui van de zon of zoekt 

u verkoeling in het water. 

Kinderen kunnen eindeloos

zandkastelen bouwen en 

grachten graven.

Heerlijk uit eten of frietjes 

eten op het terras. Het 

vakantiepark beschikt over 

een eetcafé en cafetaria. In 

recreatiezaal De Bolledoos 

vinden regelmatig activiteiten 

plaats, met Ella Vontura in de 

hoofdrol. 

Wifi
Even uw e-mail checken, de kinderen 

laten chatten met hun vriendjes, surfen 

op het internet of online werken met 

uw eigen laptop tijdens uw vakantie. 

Wij bieden u de mogelijkheid om tegen 

betaling makkelijk verbinding te maken 

met ons draadloze netwerk. 

Wasserette
Vertoeft u wat langer op het 

vakantiepark, dan is het gemakkelijk dat 

u de was kunt doen. taling de was kan 

doen.

Sanitair
Op het vakantiepark staan 

verschillende verzorgde en verwarmde 

sanitairgebouwen (vloerverwarming).  

Het sanitair wordt meerdere keren per 

dag schoongemaakt.

Fiets- en skelterverhuur
Op het park kunt u mooie dames- 

en herenfietsen huren, solide 

kinderfietsen en skelters.  Nieuw zijn 

de milieuvriendelijke elektrische fietsen, 

waarmee u altijd de wind in de rug heeft. 

Faciliteiten
Park
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Camper
Speciaal voor onze campergasten is er 

een los- en vulplaats voor campers. Deze 

bevindt zich achteraan op ons park. 

Hier kunt u uw camper legen, vullen en 

reinigen.



Natuurgebied
Vakantiepark de Bergen ligt midden in Brabant bij het dorpje

Wanroij, op korte afstand van Nijmegen en 's-Hertogenbosch.

Het gebied rond Wanroij kent veel natuurschoon en heeft een

landelijk karakter. Bovendien vindt u op steenworp afstand twee

prachtige natuurgebieden, de Molenheide en het Sint Antonisbos.

Overal vindt u goed bewegwijzerde fiets- en wandelroutes.

Kortom: de Bergen is een ideale uitvalsbasis om te wandelen, 

nordic walken, fietsen en mountainbiken.

Cultuur
Ook cultuurliefhebbers komen aan hun trekken. In de directe 

omgeving treft u maar liefst drie monumentale steden aan en 

een winkelplaats die de moeite waard is.

Grave (14 km)
Monumentaal vestingstadje,

gelegen aan de Maas. Sfeervol

met oude stadsmuren, authentieke 

kinderkopjes en knusse winkeltjes.

Uden (17 km)
Gezellige winkelplaats met een

typisch Brabantse sfeer. Druk

bezocht in het zomerseizoen.

Nijmegen (36 km)
Oudste stad van Nederland,

gelegen aan de Waal. 

Gemoedelijke sfeer en

bruisende binnenstad.

's-Hertogenbosch (36 km)
Monumentale, gezellige stad.

Aanraders zijn de Sint-Jans-

kathedraal en een vaartocht  

over de Binnendieze.

Ontdek de 

mooie

omgeving. Bij de 

receptie zijn

diverse wandel-

en fietsroutes

verkrijgbaar
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Stoer attractiepark
Zwieren, zwaaien en uitwaaien.Toverland 

heeft attracties voor alle leeftijden en biedt 

dus plezier voor het hele gezin. Ook leuk 

als het regent, want het grootste gedeelte 

van het park is namelijk overdekt, zelfs een 

aantal achtbanen.

www.toverland.nl

Toverland Sevenum

Pretpark

Haute couture uit de natuur
Op een eeuwenoud, 32 hectare groot

landgoed liggen de vermaarde kasteeltuinen.

Geniet van verrassende kleuren en geuren. 

Een midgetgolfbaan, pottenbakkerij, 

speeltuin, terrasjes en Afrikaanse kinder-

boerderij maken de dag compleet.

www.kasteeltuinen.nl

Spannende ontdekkingsreis
Een spannende ontdekkingsreis langs 

bijzondere dier- en plantsoorten in het 

natuurlijkste dierenpark van Nederland: Zoo 

Parc Overloon. Met speciaal Kids Kingdom 

waar dwergaapjes, stokstaartjes, wasberen, 

schildpadden en sneeuwuilen wonen. 

www.overloonzoo.nl

De Kasteeltuinen ArcenZoo Parc Overloon

Gezond dagje uit!
Sfeervol themapark in Noord-Limburg. 

Met aardbeienmuseum, speels aardbei-

en-bos, knus aardbeienpaviljoen in Anton 

Pieckstijl, aardbeienburcht en Provençaals 

dorpje. En natuurlijk kunt u volop proe-

ven.

www.aardbeienland.nl

Altijd gezellig
In Sint Hubert bevindt zich Bowling

Erica met acht volautomatische banen.

Met een restaurant en gasterij voor een 

compleet avondje uit. Op vrijdag- en 

zondagavond zijn er discobowlavonden 

voor de jeugd.

www.bowlingerica.nl

Aardbeienland Horst Bowling Erica

Rondje

 Wandelen 
            & fietsen
        in Brabants natuurschoon

In de omgeving van vakantiepark de Bergen is het 

hele jaar door van alles te beleven, voor jong en oud. 

Van attractie- en themaparken tot dierentuinen en 

musea. Een paar leuke uitstapjes op een rij.

DINGEN DOEN
LEUKE

18

Wandelen in Noordoost-Brabant betekent: 
even helemaal weg, de natuur in. Er zijn diverse 
wandelingen voor jong en oud. Bij de wandelroutes 
geven we aan waar het startpunt is. Vanaf daar kun je 
zelf de markering volgen. 

Rood  Wandelroute Visdel 
 3,5 of 8 km
Deze route in de boswachterij Sint Anthonis loopt door 
de vochtige terreinen van de Visdel en door bos en langs 
heide. Start: P-plaats Dr. De Quayweg, Landhorst. Volg 
rode route (in te korten tot 3,5 km).

Groen  Wandelroute Bos en heide 
 14 km
In boswachterij Sint-Anthonis gaan heide, bos en grasland, 
droge en natte gebieden vloeiend in elkaar over, zoals 
je ontdekt tijdens deze wandeling. Start: restaurant 
Heksenboom, Bosweg 40, St.Anthonis. Volg groene route.

Geel  Wandelroute Ullingsebergen 
 2 of 7 km
Wandeling door de boswachterij Sint-Anthonis. Start: 
P-plaats, Bosweg, St.Anthonis. Volg gele route (in te korten 
tot 2 km).

Oranje   Wandelroute Peelven 
 4 of 6 km
In de boswachterij Sint Anthonis wandel je bij wijze 
van spreken elk kwartier in een ander landschap. Start: 
P-plaats Gemertseweg, Boxmeer-Elsendorp. Volg oranje 
route (in te korten tot 4 km)

Blauw  Wandelroute Landhorst 
 3,5 of 6 km
Afwisselende route door boswachterij Sint-Anthonis, 
die deels door ingesloten landbouwgebied voert. Start: 
Gemertsebaan, Landhorst. Volg blauwe route (in te korten 
tot 3,5 km).

Wandelroutes 
Noordoost Brabant



 

        
       Bergen vakantieplezier! 

Vakantiepark de Bergen

Campinglaan 1

5446 PW Wanroij

0485-335450

info@debergen.nl

www.debergen.nl


