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"EEN
GASTVRIJ
STUKJE
VELUWE"

Over ons

Grand café

Bent u op zoek naar een camping die modern comfort met
ouderwetse gastvrijheid weet te combineren? Dan bent u bij
Camping Jacobus Hoeve in Stroe aan het juiste adres.

Het grand cafe op de camping is modern ingericht, intiem
en ouderwets gezellig. Het is dé plek waar u gastvrij wordt
onthaald om lekker en goed te kunnen eten. En dat allemaal
voor een betaalbare prijs.

Het familiebedrijf van Bas en Hanneke Möhle is een ideale
plek om lekker tot rust te komen en te ontspannen. Het
is gelegen in het buitengebied van Stroe tussen bossen,
weilanden en heidevelden. Of u nu toeristisch wilt kamperen,
overnachten met uw camper, verblijven in een trekkershut
of plaats wilt nemen in één van de nieuwe chalets op het
chaletpark, het is het allemaal mogelijk. Tevens is de camping
van alle gemakken voorzien, zoals bijvoorbeeld wiﬁ!

De mogelijkheden van het grand café kunnen ook worden
gecombineerd met een evenement in onze eigen sporthal.
Hier kunt u een leuke familiedag organiseren met sport en
spel, een bedrijfsuitje of een feest. Als gast kunt u uiteraard
ook de hal huren voor een uurtje sporten.
Vraag gerust naar alle mogelijkheden. Wij ontvangen u graag
met een kopje kofﬁe!

Dat is nog niet alles. Zowel in de omgeving als op Camping
Jacobus Hoeve is er voor ieder wat wils! Denk hierbij aan
leuke speelplekken, jonge dieren en tal van activiteiten in
het zomerseizoen. Wilt u liever even uitrusten? Dan kunt u in
het grand café terecht voor een hapje en een drankje of een
gezellig diner.

Kampeerplaatsen
Kamperen op Camping Jacobus Hoeve betekent vrijheid,
comfort en de prachtige natuur van de Veluwe binnen handbereik! Naast de andere verhuuraccommodaties zijn er ook
royale kampeerplaatsen (ca. 120 m2) te huur. Komt u nu met
uw caravan, tent of vouwwagen? Voor alle kampeervakanties
kunt u bij ons terecht. Zo zijn de kampeerplaatsen voorzien
van een verhard terras, water, elektra, vuil- en waterafvoer,
televisie aansluiting en wiﬁ. Tevens is op de camping een
wasserette aanwezig.

NIEUW IN 2019!

Gaat u met de camper op vakantie? Uiteraard bent u dan
ook van harte welkom. Dit kan zijn voor één nacht of voor
een langere periode. Onze camperplaatsen zijn ruim opgezet en voorzien van verharding.

Kom samen met uw kinderen genieten van
het springkussen en de waterspeeltuin!

Verhuur accommodaties
Bent u op doorreis en wilt u een nachtje overnachten?
Zowel onze trekkershutten (2-4 personen) als de chalets
(4-6 personen) zijn daarvoor de perfecte mogelijkheid en het
gehele jaar door te huur. Onze gastvrijheid gecombineeerd
met de rustige omgeving, geeft u het ultieme vakantiegevoel.
De trekkershutten en de chalets zijn voorzien van water,
elektriciteit, afvoer en wiﬁ. De chalets beschikken over een
ruime woonkamer, twee slaapkamers, een nette keuken,
badkamer met toilet, wastafel en douche en een eigen
terras. De trekkershutten zijn voorzien van een keuken,
tafel met stoelen en bedden. Net zoals de chalets, zijn de
trekkershutten volledig verwarmd en ook prima geschikt
voor de winterperiode.

Nu reserveren of meer infomatie?
www.jacobus-hoeve.nl

Chalets op huurgrond
Een mooie chalet als uw eigen droomplek?
Op ons chaletpark met 115 plekken
vindt u riante jaarplaatsen waar u het
gehele jaar kunt ontspannen.
De chalets zijn, net zoals de
kampeerplekken, voorzien van
elektriciteit, afvoer, televisie
en wiﬁ.
Kortom, de ideale droomplek!

