Camping Jacobus Hoeve
Tolnegenweg 53
3776 PV Stroe, Gelderland

info@jacobus-hoeve.nl

www.jacobus-hoeve.nl

0342-441319

"EEN
GASTVRIJ
STUKJE
VELUWE"

OVER ONS
U bent op zoek naar een camping die modern comfort met
ouderwetse gastvrijheid weet te combineren? Bij Camping
Jacobus Hoeve in Stroe bent u van harte welkom.
Het familiebedrijf van Bas en Hanneke Möhle, is een ideale
plek om lekker tot rust te komen en te ontspannen 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 neemt
in één van de nieuwe chalets op het chaletpark, de camping
is van alle gemakken voorzien inclusief wifi!
Maar 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. Even uitrusten? In het
vernieuwde grand café staan wij voor u klaar met een hapje
en een drankje of een gezellig diner.

VERNIEUWD
GRAND CAFÉ
In 2017 is het nieuwe grand cafe geopend, genaamd de
Hoeve. Samen met Jolanda en John is er een schitterende
accommodatie ontstaan in een modern, maar toch ouderwets
gezellig jasje. Het is dé plek waar zij voor u klaar zullen staan
met goed eten, op en top gastvrije service en gezelligheid
voor een betaalbare prijs.
De mogelijkheden van het grand café kunnen ook worden
gecombineerd met een evenement in onze unieke sporthal.
Hier kunt u een leuke familiedag organiseren met sport en
spel, een bedrijfsuitje of een feest. Als gast kun je uiteraard
ook de hal huren voor een uurtje sporten. Vraag gerust naar
alle mogelijkheden, wij ontvangen u graag met een kopje
koffie!

Meer informatie? Kijk op onze website of kom langs voor
een kopje koffie.

VERHUUR
ACCOMMODATIES
Op zoek naar een seizoensplek om een langere periode
door te kunnen brengen of bent u op doorreis en wilt u
een nachtje overnachten? Zowel onze 4-persoons trekkershutten als de 4-6 persoons chalets zijn daarvoor de perfecte
accommodaties en het hele jaar door te huur. Gecombineerd
met de gastvrijheid en de rustige omgeving, geven ze u het
ultieme vakantiegevoel. De trekkershutten en de chalets zijn
voorzien van water, elektriciteit, afvoer en wifi. Daarnaast
bestaan de chalets uit een ruime woonkamer, twee slaapkamers, nette keuken, badkamer met toilet, wastafel en
douche, en een eigen terras. De trekkershutten bestaan uit
een keuken, tafel met stoelen en bedden.
Net als de chalets, zijn de trekkershutten
volledig verwarmd en ook prima
geschikt voor de winterperiode.

NIEUW IN 2018
Vanaf 2018 nieuw op ons terrein
volledig ingerichte luxe Isabella
bungalow tent.

KAMPEERPLAATSEN
Kamperen op Camping Jacobus Hoeve betekent vrijheid,
comfort en de prachtige natuur van de Veluwe in uw achtertuin! Naast de andere verhuur accommodaties zijn er ook royale kampeerplaatsen te huur van ca. 120 m. Komt u nu met
uw caravan, tent of vouwwagen? Voor alle kampeervakanties
in alle weersomstandigheden kunt u bij ons terecht. Zo zijn
de kampeerplaatsen voorzien van een bestraat terras, water,
elektra, vuil- en waterafvoer, een televisie aansluiting en wifi.
Ook is er een wasserette aanwezig.

CHALETS
op huurgrond
Bent u op zoek naar een eigen droomplekje met een mooi
chalet? Op ons nieuwe chaletpark met 115 plekken vindt u
riante jaarplaatsen waar u het hele jaar vakantie kunt vieren.
Zo heeft u uw eigen stukje Veluwe midden in een prachtige
bosrijke omgeving met veel fiets- en wandelroutes. En net
als de kampeerplekken, zijn ook de chalets voorzien van
elektriciteit, afvoer, tv- en een internetaansluiting.

Gaat u met de camper op vakantie? Uiteraard bent u dan
ook van harte welkom of dat nu voor één nacht is of voor
een langere periode. Op onze camping bieden wij speciale
verharde camperplaatsen aan. Kijk voor meer informatie op
onze website of neem contact op via 0342-441319 en vraag
naar de mogelijkheden.

NU RESERVEREN, OF MEER INFORMATIE?

WWW.JACOBUS-HOEVE.NL

