
Landal Coldenhove

De mogelijkheden
Het park beschikt over 363 bungalows waarvan de meeste vrijstaand en volledig beschut in het bos liggen, een 
restaurant, café en multifunctionele zalen. Het is uitermate geschikt voor het organiseren van: 
•  Events voor elke groepsgrootte zoals afdelingsuitjes en feestavonden (van 2 tot 2.000 personen)
• Eén- of meerdaagse vergaderingen
• Dit park is ook exclusief te huren als ‘je eigen park’

Landal Coldenhove is een comfortabel bungalowpark geschikt voor alle doeleinden. 
Het park is zeer centraal gelegen tussen Apeldoorn en Arnhem en is daardoor 
gemakkelijk bereikbaar vanuit heel Nederland. Hier op de Veluwe vindt u alle rust 
tussen imposante bossen en uitgestrekte heidevelden.

http://www.landalbusinessline.nl/nl-nl/events/park
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De faciliteiten
Landal Coldenhove beschikt over de volgende faciliteiten:
• Een full-service concept: alles op één park midden in de natuur 
•  Diverse overnachtingsmogelijkheden in de 363 bungalows tot maximaal 2.000 personen. Van een basisovernachting 

tot een aangekleed verblijf in een luxe bungalow met sauna en solarium, inclusief ontbijt

• Unieke overnachtingsmogelijkheid in de 5 safaritenten
• Diverse vergaderzalen van 2 tot 120 personen
• Timber’s Brasserie, Timber’s Café, snackbar De Smulgaard en ParkShop
• Draadloos internet op het hele park, tegen betaling 
• Gratis parkeergelegenheid

• Sportieve programma’s op het park georganiseerd door eigen professioneel Fun & Entertainment team 
• Overdekte handboogschietbaan, midgetgolfbaan, jeu de boules
• Volleybal-, basketbalveld en diverse speelmogelijkheden
• Fiets- en mountainbikeverhuur (ook met GPS)
• Indoor klimwand (onder begeleiding)
• Bowlingbanen, poolbiljart en amusementshal, overdekt zwembad, Indoor Speelbos

De zaalindeling

Zaal m2 Carré Boardroom U-vorm Klas/School Cabaret Theater Feest

Bungalow (max. 8) - - 10 - - - - -

Loenermark 30 - 10 - - - - -

Veluwezoom 40 18 16 16 20 20 Op aanvraag -

Zilvense Heide 60 26 20 24 28 40 Op aanvraag 70

Timber’s Café - 26 20 24 28 40 80 150

Timber’s Brasserie - 20 20 20 40 80 120 250

Centrumgebouw 

(uitkoop park)
- - - - - - - 500

Adres
Landal Coldenhove
Boshoffweg 6
6961 LD  Eerbeek 

Interesse? 
Voor meer informatie en reserveringen kunt u contact opnemen met:

Landal Business Line
Postbus 175
2260 AD Leidschendam
T: +31 (0) 88 205 98 88
F: +31 (0) 88 205 98 89
E: businessline@landal.nl
www.landalbusinessline.nl
Volg ons op @Landalzakelijk

Landal Coldenhove

Buitengewoon zakendoen

http://www.landalbusinessline.nl

