
Landal De Lommerbergen

De mogelijkheden
Het park beschikt over 502 geschakelde bungalows die beschut in het bos liggen, drie restaurants, een Grand Café en 
een vergaderruimte. Het is uitermate geschikt voor het organiseren van:
•  Events voor elke groepsgrootte zoals afdelingsuitjes en feestavonden (van 2 tot 2.200 personen)
• Eén- of meerdaagse vergaderingen
• Dit park is ook exclusief te huren als ‘je eigen park’

Landal De Lommerbergen gelegen in Midden-Limburg, nabij de A73, ligt op één van de 
mooiste plekjes aan de Maas. Het park biedt vele mogelijkheden zodat het de plek bij 
uitstek is om uw vergadering, feest of evenement tot een groot succes te maken! 

http://http://www.landalbusinessline.nl/nl-nl/events/park


De faciliteiten
Landal de Lommerbergen beschikt over de volgende faciliteiten:
• Een full-service concept: alles op één park midden in de natuur
• Diverse overnachtingsmogelijkheden in de 502 bungalows tot maximaal 2.200 personen.

•  Park Plaza met Restaurant de Steeds, Restaurant Il Piazza, Restaurant Hadiejos, IJs-/Snackshop de Snackbar,  
ParkShop en een Grand Café met podium

• Draadloos internet op het hele park, tegen betaling
• Gratis parkeergelegenheid

• Sportieve programma’s op het park georganiseerd door eigen professionele Fun & Entertainment team
• Overdekt Subtropisch Waterparadijs met Exotic Garden
• 8 bowlingbanen, poolbiljart, Fun House, spelotheek, beautysalon, Gifts & Fashion
• Midgetgolfbaan, tafeltennistafel, jeu de boules
• All-weather-tennisbanen
• Voetbal-, volleybal-, basketbalveld en diverse speelmogelijkheden
• Avontureneiland met grote speeltuin
• Kinderboerderij en Bollo Club
• Fietsverhuur 

De zaalindeling
Zaal/ruimte m2 Board-

room
Carré U-vorm Klas/ 

school
Cabaret Theater Feest/ 

receptie

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

Paviljoen 162 18 32 24 60 100 120 150   

De Steeds 412 - - - - - - 450

Hadiejos 294** - - - - - - 200*

Il Piazza ** - - - - - - 150*

Subtropisch Waterparadijs  

(themafeesten)
905 - - - - - - 600

Grand Café met podium 744 - - - - - - 800

Indoor Speelparadijs  

(kinderthema)
403 - - - - - - 100

Centrum/Plaza (uitkoop park) - - - - - - - 2.200***

Adres
Landal De Lommerbergen
Lommerbergen 1
5953 TT Reuver

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

Buitengewoon zakendoen

Landal De Lommerbergen

* ook voor feesten gekoppeld te gebruiken

** afmeting Hadiejos & Il Piazza samen

*** incl. Subtropisch Waterparadijs
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