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Tips, routes en hotspots 
voor de zomer van 2020



EEN ONVERGETELIJKE 
VAKANTIE
In eigen land

Juist nu ervaren we hoe belangrijk het is om het huis uit te gaan 
om even uit te waaien. De natuur brengt rust en ruimte en geeft 

ons nieuwe energie. De zon schijnt, de vogels zingen en de bomen 
lopen weer uit. Het is dus dé ideale gelegenheid om er even 

tussenuit te gaan naar de natuur. Verscholen in het groen op de 
Veluwe bevinden zich 4 Bilderberg hotels. Al jarenlang is Bilderberg 
de plek om samen te komen. En dat zijn we nog steeds! We delen 

graag onze tips voor een ontspannen verblijf op de Veluwe.

Welkom!



De veelzijdige natuur van de 

VELUWE
De Veluwe heeft zoveel te bieden. Samen met het 

gezin genieten van de verrassende natuur of 
actief wandelend of fietsend de omgeving 

ontdekken met het uitgebreide routenetwerk.

De Veluwe is een prachtig 
natuurgebied dat zich 
uitstrekt over een groot 
gebied in Gelderland. Op 
ruim 1.000 km2 vindt u 
een grote 
verscheidenheid aan 
natuur. Zo zorgen 
stuwwallen uit de IJstijd 
rond Arnhem voor een 
bosgebied vol heuvels en 
beken en zijn er nabij 
Radio Kootwijk grote 
zandvlakten te vinden.
Maar ook oeroude  

bossen, uitgestrekte 
heidevelden en 
uiterwaarden zijn op de 
Veluwe te vinden. Met 
haar grote 
verscheidenheid aan 
natuur is de Veluwe 
ideaal om te fietsen, te 
wandelen of op zoek te 
gaan naar wild. Maar ook 
historische stadjes, 
dierenparken en musea 
zijn volop in en rond de 
Veluwe te vinden.



DAGACTIVITEITEN

APELDOORN
Apeldoorn is een bruisende stad, waar rust en ruimte 
centraal staan! Een uitgestrekte bosrijke omgeving, 

prachtige plantsoenen en meerdere stadsparken om 
heerlijk te wandelen of te fietsen. Dit in combinatie met 

veel bezienswaardigheden.

Meer weten? 
Ga naar www.visitveluwe.nl/apeldoorn

STEDEN
Op de Veluwe

ARNHEM
Arnhem ligt midden in een prachtige groene omgeving, 

als poort van de Veluwe en met aan de zuidkant het 
uiterwaardengebied en de Betuwe. Overal zijn imposante 

bomen, sfeervolle tuinen en parken en mooie groene 
singels. 

Meer weten? 
Ga naar www.visitarnhem.com

http://www.visitveluwe.nl/apeldoorn
http://www.visitarnhem.com


HARDERWIJK
Deze eigentijdse stad heeft meer dan 100 monumenten, 
pittoreske straatjes en sfeervolle pleinen. Al sinds 1252 

wordt Harderwijk - ooit gelegen aan de Zuiderzee - 
aangeduid als Hanzestad. Er zijn zelfs nog delen van de 

oude muur te vinden.

Meer weten? 
Ga naar www.visitveluwe.nl/harderwijk

DAGACTIVITEITEN

HATTEM
Hattem is één van de Hanzesteden op de Veluwe, met 
duidelijk haar eigen charme en identiteit. De roemrijke 

geschiedenis van het middeleeuwse Hanzeverbond heeft 
hier zijn sporen achtergelaten en de stad omgetoverd tot 

aantrekkelijke toeristische trekpleister.

Meer weten? 
Ga naar www.visitveluwe.nl/hattem

STEDEN
Op de Veluwe

http://www.visitveluwe.nl/harderwijk
http://www.visitveluwe.nl/hattem


Het Nationale Park De Hoge Veluwe is een 
wereldberoemd natuurpark met ruim 5.400 
hectare bos, heidevelden, grasvlakten en 
zandverstuivingen. 

Komt u naar de Veluwe om wild te spotten? Dan is 
Het Nationale Park De Hoge Veluwe iets voor u! 
De vos, de das, het ree, het wild zwijn en het 
edelhert zijn de Big Five van Nederland én op de 
Hoge Veluwe spot u ze allemaal! Maar ook vele 
Rode Lijstsoorten (bedreigde en beschermde 

Onze oplossingen voor

EETMOMENTEN 

Het Nationale Park 

DE HOGE VELUWE
soorten), zoals de boommarter. Net als honderden 
andere zoogdieren, vogels, reptielen en insecten. 

Fiets-, wandel- en GPS-tochten worden 
aangeboden in het Bezoekerscentrum, waar ook 
het Museonder, het ondergrondse natuurmuseum 
ligt. Bezoekers kunnen het Park verkennen op één 
van de 1.700 gratis Witte Fietsen. Ook worden er 
diverse activiteiten georganiseerd, zoals safari's 
met de boswachter, excursies met de natuurgids 
en rondleidingen in Jachthuis Sint Hubertus.



CULTUUR IN DE NATUUR 
Op de Veluwe bestaan maar liefst 21 musea. En dit zijn onze tips!

KRÖLLER-MÜLLER 
MUSEUM

Beleef een unieke combinatie 
van kunst, architectuur en 

natuur. Dit beroemde museum 
bezit de tweede grootste Van 
Gogh-verzameling ter wereld. 

Meer weten? Ga naar 
www.visitveluwe.nl/musea

NEDERLANDS 
OPENLUCHTMUSEUM

Maak een reis door de tijd in 
het Openluchtmuseum in 

Arnhem. Ontdek hier 
authentieke gebouwen, 

voorwerpen en ware verhalen. 

Meer weten? Ga naar 
www.visitveluwe.nl/musea

AIRBORNE MUSEUM AT 
HARTENSTEIN

Dit is het enige slagveld 
museum van Nederland. Een 

unieke experience waar 
duidelijk wordt dat vrijheid 
nooit vanzelfsprekend is.

Meer weten? Ga naar 
www.visitveluwe.nl/musea

Benieuwd hoe druk het is? Bekijk de monitor bezoekersdrukte op www.bilderberg.nl/veluwe

https://www.visitveluwe.nl/overzicht/musea/2247194942/kroller-muller-museum
https://www.visitveluwe.nl/overzicht/musea/2245441520/nederlands-openluchtmuseum
https://www.visitveluwe.nl/overzicht/musea/1684328546/airborne-museum-hartenstein
https://www.bilderberg.nl/veluwe/


Geniet van een heerlijke 

FIETS- EN 
WANDELTOCHT

Stop onderweg bij een van de lokale 
restaurantjes en geniet van verse 

streekproducten. 

Op de Veluwe liggen de mooiste fiets- en 
wandelroutes verscholen. Gelderland is één van de 
aantrekkelijkste fietsprovincies van Nederland. De 

Gelderse routes brengen u langs de mooiste 
natuurgebieden, dorpjes en steden van Gelderland en 

geven leuke tips voor onderweg. Geniet van het 
prachtige landschap, de cultuur die u onderweg 

tegenkomt en het goede fietsknooppuntennetwerk. 
Download gratis prachtige routes in Gelderland en 

ontdek hoe mooi de Veluwe is. 

● Zowel fiets- als wandelroutes
● Voorzien van handige kaart
● Mobiele App beschikbaar
● Inclusief leuke ‘tips voor onderweg’

Download diverse fietsroutes op 
www.gelderseroutes.nl

https://www.gelderseroutes.nl/
https://www.gelderseroutes.nl/


VEILIG OP REIS
Onze belangrijkste tips 

Na al deze weken van thuis zijn, kunnen wij ons 
goed voorstellen dat u er weer zin in heeft om 

erop uit te gaan. En dat mag! We geven u graag 
wat belangrijke tips om veilig op reis te gaat, 

zodat u volop kunt genieten.

Zoek de rust en de ruimte op. Bekijk de monitor
bezoekersdrukte op www.bilderberg.nl/veluwe 

Zorg dat u goed voorbereid bent. Denk na over 
uw vervoer/verblijf

Controleer of uw verblijf is ingericht op de 
richtlijnen van het RIVM

Denk eraan om regelmatig uw handen te wassen

Denk eraan om 1,5 meter afstand te bewaren

Hoest in de binnenkant van uw elleboog

https://www.bilderberg.nl/veluwe/


Onze oplossingen voor

EETMOMENTEN 

Bezoek het ruim 300 jaar oude Paleis Het 
Loo. Wandel door de 17e-eeuwse, 
barokke paleistuinen vol fonteinen, 
parterres, beelden en bijzondere 
beplanting. En bewonder de koninklijke 
rijtuigen, auto’s en sleden van dichtbij in 
de Koetshuizen. Daarnaast zijn er 
bijzondere Delfts aardewerken tuinvazen 

PALEIS HET LOO
Alles ademt sfeer en karakter

te zien. De originelen zijn in de 17e eeuw 
gemaakt voor Koning-Stadhouder 
Willem III en Koningin Mary. 
Het Paleis is momenteel gesloten voor 
een renovatie, maar de prachtige 
paardenstallen en tuinen zijn tussen juni 
en september te bewonderen! Het 
bezoeken waard!



DAGJES UIT
Samen ertussenuit met het hele gezin

APENHEUL

In het prachtige groene bos 
midden op de Veluwe loopt u 
tussen de apen. Uw kinderen 

kunnen, net zoals de apen, zelf 
klimmen en slingeren.

Meer weten? Ga naar 
www.visitveluwe.nl

KLIMBOS VELUWE

Ga het parcours over met 
allerlei obstakels. Het klimbos 

is centraal gelegen, en ligt 
midden in de bossen van de 

Veluwe. 

Meer weten? Ga naar 
www.visitveluwe.nl

BURGERS’ ZOO

Er is een grote diversiteit aan 
dieren te spotten in Burgers' 

Zoo in Arnhem. Hier vindt u de 
grootste Oost-Afrikaanse 

vlakte van Nederland.

Meer weten? Ga naar 
www.visitveluwe.nl/burgers-zoo

Benieuwd hoe druk het is? Bekijk de monitor bezoekersdrukte op www.bilderberg.nl/veluwe

https://www.visitveluwe.nl/artikelen/gezellig-dagje-uit-herken-jezelf-in-apenheul
https://www.visitveluwe.nl/locaties/4076804188/klimbos-veluwe
https://www.visitveluwe.nl/locaties/942333938/burgers-zoo
https://www.bilderberg.nl/veluwe/


‘’Er is genoeg moois te 
ontdekken in ons eigen land. 
Geniet van klinkende glazen, 
luxe diners en ontspannende 

hotelovernachtingen.“  



HOTEL DE BILDERBERG
Vlakbij Arnhem, verscholen in de prachtige bossen van de 

Veluwe, ligt Hotel De Bilderberg. Wanneer u de groene 
oprit van het statige hotel oprijdt, weet u het al: dit wordt 

genieten in rust en luxe. Het historische landgoed van 
Hotel De Bilderberg ligt midden in het schitterende 

Veluwse bos.

DAGACTIVITEITEN

HOTEL DE KEIZERSKROON
Als u zich op en top gast wilt voelen, komt u voor een 

vorstelijk verblijf naar Hotel De Keizerskroon in 
Apeldoorn. Wij hebben oog en oor voor uw persoonlijke 

wensen en doen er alles aan om te zorgen dat deze tot in 
detail vervuld worden. Hotel De Keizerskroon, pal naast 

Paleis Het Loo gelegen, heeft 94 royale hotelkamers.

BILDERBERG HOTELS 
Op de Veluwe



HOTEL ‘T SPEULDERBOS
Hotel 't Speulderbos in Garderen ligt midden in de 

weldadige natuur van de Veluwe en combineert luxe en 
charme in een rustige omgeving. Hotel ‘t Speulderbos is 

een familiehotel bij uitstek met een fijne speelkamer, 
ruime familiesuites en een kinderbuffet in het weekend. 
De groene omgeving van ’t Speulderbos biedt alle rust.

DAGACTIVITEITEN

RÉSIDENCE GROOT HEIDEBORGH
In het hotel Résidence Groot Heideborgh staat genieten 

centraal. Omringd door de prachtige bossen van de 
Veluwe en vlakbij het gezellige Garderen komt u in dit 

recent gerenoveerde hotel helemaal tot rust. Hiermee is 
Résidence Groot Heideborgh het ideale hotel voor een 

heerlijke nacht weg met partner of vrienden.

BILDERBERG HOTELS 
Op de Veluwe



CULINAIR

ORIGINELE
Klavertje Vier Fietsarrangement

Fiets vijf dagen van hotel naar hotel in uw eigen 
tempo en geniet van de prachtige Veluwe. 

Relax elke avond in een ander Bilderberg hotel op de 
Veluwe met een heerlijk diner. De routes zijn met zorg 
voor u uitgestippeld en uw bagage wordt vervoerd.

● 4x een overnachting
● 4x ontbijt
● 4x een culinair diner voor twee personen
● Dagelijks bagagetransport 
● Fietsroutes
● U verblijft in 4 verschillende 

Bilderberg hotels op de Veluwe
● Kosteloos te annuleren

Meer weten? 
Ga naar www.bilderberg.nl/klavertjevier

HÉT 
ARRANGEMENT

VOOR FIETS-

LIEFHEBBERS

https://www.bilderberg.nl/arrangementen/klavertjevier/


MINIVAKANTIE VELUWE

Geniet van de Bilderbergse 
gastvrijheid tijdens een luxe en 
vertrouwd verblijf in eigen land.

● 4x een overnachting
● 4x ontbijt
● 2x een culinair diner 

voor twee personen
● Keuze uit 12 hotels 

(4 hotels op de Veluwe)

Meer weten? Ga naar 
www.bilderberg.nl

Onze oplossingen voor

EETMOMENTEN 

KOSTELOOS TE ANNULEREN

VELUWSE SPECIAL

Kom heerlijk tot rust in één van 
de Veluwe hotels, omringd door 

prachtige natuur.

● Vanaf 3 overnachtingen
● Inclusief ontbijt
● Hoe langer u verblijft, 

hoe hoger uw korting.
● Keuze uit 4 Veluwe 

hotels 

Meer weten? Ga naar 
www.bilderberg.nl

BILLY BILDERBERG

Billy Bilderberg nodigt jullie 
graag uit in Hotel 't Speulderbos. 

Lekker zwemmen en speuren.

● 2x een overnachting 
● 2x ontbijt
● 1x een culinair diner 

(incl. kinderbuffet)
● Kinderen t/m 11 jaar 

gratis

Meer weten? Ga naar 
www.bilderberg.nl

https://www.bilderberg.nl/arrangementen/minivakantie/
https://www.bilderberg.nl/arrangementen/veluwse-drie-nachten/
https://www.bilderberg.nl/arrangementen/billy-bilderberg/


Deze minigids is tot stand gekomen in samenwerking met:


