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voor elk wat wils

Heerlijk genieten van de rust en de natuur
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Voor elk wat wils
Met diverse wandel- en fietstroutes, het Twente Kanaal en verscheidende natuurgebieden in de buurt is
het voor de actieve natuurgenieter goed vertoeven
op chalet- en recratiepark De Waarbeek. Waarbij een
bezoek aan de zouttorens, die verspreid in het gebied
staan. niet mag ontbreken, evenals een stop bij de
beroemde Zuivelhoeve.
Naast het park ligt het gezellige familie pretpark
“De Waarbeek” . Het familie pretpark staat ook wel
bekend als het leukste attractiepark van Oost NederOuderwetse gezelligheid

land. Hier kunt u samen met het hele gezin genieten

Op steenworp afstand van Hengelo en Enschede

van een gezellig en betaalbaar dagje uit. In het naast

ligt midden in het Twentse Groen en aan het

gelegen buffetrestaurant of pannenkoekenhuis kunt u

Twente Kanaal chalet- en recreatiepark De Waar-

terecht voor een heerlijk hapje eten.

beek. Een park met een nostalgische sfeer, waar u
heerlijk kunt genieten van de rust en de ruimte.

Ook de stadliefhebbers worden op hun wenken bedient,
met zowel het centrum van Hengelo als Enschede in

Bent u op zoek naar een thuis weg van huis?

de nabije omgeving . Met een groot en gevarieerd win-

Waar rust, gezelligheid en ouderwets genieten de

kelaanbod, gezellige terasjes en sfeervolle restaurants

basisingredienten dienen te zijn? Dan bent u bij

is een bezoek aan deze steden zeer zeker de moeite

chalet- en recreatiepark De Waarbeek aan het

waard.

juiste adres. Op het park kunt u 365 dagen per jaar
recreëren en genieten van de omgeving.

Samengevat biedt chalet- en recreatiepark De Waarbeek alle facetten die u nodig heeft om een heerlijk

Chalet- en recreatiepark De Waarbeek biedt u de

tweede thuis te creëren. Met voor elk wat wils: gezel-

gelegenheid om een chalet te kopen, inclusief de

ligheid, rust, natuur, cultuur en diverse activiteiten

bijbehorende grond. U wordt dan de trotse

in de buurt. Maar bovenal geeft elke dag die u hier

eigenaar van een thuis weg van huis in een

doorbrengt u dat echte vakantie-gevoel!

schitterende omgeving.
De verschillende type chalets vindt u op de
bijgevoegde informatiesheets.
Familie pretpark “de waarbeek”
ligt op steenworp afstand van het
vkantiepark.

