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Landgoed

Natuurlijk in Salland!

Old Heino
Even helemaal tot rust komen. Op bungalowpark Landgoed Old Heino in Salland is op vakantie gaan pas echt
ontspannen. Ons park ligt in een Overijsselse regio die
rijk is aan natuur én cultuur. U kunt wandelen of fietsen door statige landgoederen of in het buitengebied
ouder wets de boer op. Daarnaast vindt u in Overijssel
mooie steden als Deventer en Zwolle. Op fietsafstand
van het park liggen het subtropisch zwembad Tijenraan
en Sauna Swoll.

Heino

Modern park
Landgoed Old Heino is een relatief nieuw en modern bungalowpark. Het is ideaal voor een relaxte wandel- of fietsvakantie en/of een verblijf met kleine kinderen of met meerdere
generaties. Op ons terrein staan vier typen 4- tot 6-persoons
vakantiewoningen, die de namen dragen van landgoederen
uit de omgeving. Afhankelijk van uw gezelschap en uw vakantiewensen kunt u kiezen uit De Gunne, Den Alerdinck, De
Colckhof en ’t Nijenhuis.

‘Persoonlijke
service en
zorg
waarbij u
zich thuis-

Sporten en spelen
Het park biedt diverse sport- en spelmogelijkheden. We
hebben een jeu de boulesbaan, een beachvolleybalveldje en
een visvijver. Voor (klein)kinderen is er een speelterrein met
kabelbaan, zandbak, trapveldje, speelhuisje en glijbaan. Daarnaast kunt u voor de kleintjes een trapskelter huren om het
park te verkennen.

Natuurlijk
in Salland!

Wilt u het uzelf
makkelijk maken,
bestel dan bij
uw boeking een
luxe of standaard
boodschappenpakket.
Dit pakket staat bij uw
aankomst klaar in de
bungalow en bevat vele
lekkernijen voor uw
verblijf.

Huisdieren
Huisdieren zijn in bepaalde bungalows toegestaan en op het
park is een klein uitlaatveldje. Wilt u uw huisdier meenemen,
dan kan dat, maar dan moet u dit vooraf bij uw boeking aangeven.
Restaurant ‘t HoogeHuus
Bij vakantie hoort natuurlijk lekker eten. Op Landgoed Old
Heino vindt u een knus en gezellig restaurant, waar u terecht
kunt voor een diner, maar ook voor koffie met gebak, een aperitiefje of een lunch. Onze kaart biedt diverse streekgerechten en
u kunt een wijntje drinken uit het assortiment van Nederlands
beste wijnwinkel Mondovino. Bij mooi weer heeft u de mogelijkheid om gebruik te maken van ons ruime terras met uitzicht
op de vijver. Restaurant ’t HoogeHuus is in 2011 geopend.

Feestjes en vergaderingen
Heeft u iets te vieren of wilt u een vergadering of bijeenkomst plannen? Ook daar voor kunt u terecht bij ’t HoogeHuus. Het restaurant zelf is te huur, of de zaal op de eerste
verdieping. Deze vergaderruimte biedt plaats aan veertig
personen en heeft alle benodigde technische faciliteiten,
zoals een flatscreen televisie, een beamer, een dvd-speler,
een geluidsinstallatie met microfoon en een internetaansluiting. Indien u dat wenst, verzorgen wij uw catering of
kunnen – in geval van een kinder feestje – een themaprogramma aanbieden.

Informeer bij
de receptie van
Landgoed Old Heino
naar onze speciale
arrangementen.

Faciliteiten en mogelijkheden bungalowpark:
• restaurant
• vergaderruimte
• kabelbaan
• glijbaan
• speelhuisje
• zandbak
• trapveldje
• jeu de boulesbaan
• wasserette
• groot buitenterras
• vijver
• trapskelter verhuur
• fietsverhuur
• wandel- en fietsroutes
• spelletjeskast
• receptie
• vooraf te bestellen: feest- of boodschappenpakket
• Ontbijtser vice

Bungalowpark Landgoed Old Heino
en restaurant ’t HoogeHuus
Zwolseweg 71A
8141 EA Heino
T (088) 328 00 00
E info@ect-zorgvakanties.nl
I www.oldheino.nl
www.hoogehuus.nl

@HoogeHuus en @OldHeino

Reserveer nu online en betaal geen reserveringskosten
via www.oldheino.nl
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