genieten en
ontspannen
Haaksbergen is één van de oudste
plaatsen van Twente. De omgeving biedt
zeker 1000 ha. fraaie natuur, eeuwenoude
loof- en naaldbossen. Beroemd zijn de
veengebieden en de heidevelden in het
Haaksbergerveen en het Buurserzand.
Er zijn prachtig aangelegde fiets-,
wandel- en mountainbikeroutes. Het
gezellige winkelcentrum van Haaksbergen
ligt op nog geen 2 kilometer afstand. Ook
de Duitse grens is dichtbij op slechts
5 kilometer afstand.

Zo vindt u
Camping EN Bungalowpark
‘t Stien ‘nboer

‘t Stien ‘nboer
Scholtenhagenweg 42,
7481 VP Haaksbergen

Camping & Bungalowpark ‘t Stien ‘nboer is een knusse en
tel. 053-5722610
info@stien-nboer.nl
www.stiennboer.nl

Volg ons op social media!

Beleving voor natuurliefhebbers en gezinnen

Families Scholten en Morsinkhof

N18 afslag Haaksbergen Zuid

gemoedelijke familiecamping fraai gelegen in de prachtige
Twentse natuur.

Midden in de Twentse natuur vindt

Camping

u ons park met gebouwen in een

Voor de toeristische kampeerder

prachtige Saksische stijl. Een prima

hebben wij ruime plaatsen met

locatie om te gaan wandelen of fietsen

elektra, eventueel water en cai

door heide, akkers, velden en bossen

aansluiting. Enkele comfortplaatsen

naar watermolens en kastelen.

zijn voorzien van privé sanitair. Op de
camping zijn 4 toiletgebouwen; zo is
een gebouw altijd op een zo kort
mogelijke loopafstand. Kinderdouches
en familiedouches zijn aanwezig. Ook
zijn er ruime jaar en seizoenplaatsen.

Accommodaties

Faciliteiten

Op ’t Stien’nboer zijn verschillende

In ons sfeervolle en gemoedelijke party

soorten accommodaties te huur: van

restaurant bent u welkom voor een drankje

eenvoudige fiets en wandelhut tot

of een heerlijke maaltijd. In de cafetaria

ruime 6-persoons bungalow. Wilt u

bestelt u een lekkere snack of meeneem

het kampeergevoel ervaren en heeft

maaltijd. Ondertussen vermaken uw

u geen caravan of tent? Dan kunt u

kinderen zich prima in de indoor speeltuin

een safarihut, -tent of -lodge huren.

met ballenbak, springkussens, interactieve

De luxe en sfeervol ingerichte safari

speelwand en de speelverdieping.

lodges zorgen voor een compleet

In het kinderhofje “Kuuk’nren” zorgt een

nieuwe kampeerervaring. Al deze

professioneel recreatieteam in het hoog-

accommodaties hebben uitzicht op

seizoen voor een spannend en afwissel-

de speeloase voor de kids.

end programma voor alle leeftijden.

Voor onze mindervalide gasten zijn

Voor de liefhebbers zijn er een pannaveldje en midgetgolfbaan aanwezig.
Ook is er Wifi op het gehele terrein.

Zwembad

er aangepaste sanitaire voorzieningen
en er is een aangepaste bungalow
te huur.

LUXE EN SFEER
Theeschenkerij en
lunchroom Jordaan
Gezellig bijkletsen onder het genot van
een heerlijke high tea of kies een
lekker lunchgerecht. Proef de diverse

Binnenzwembad met heerlijk warm

theesoorten of een kopje koffie met

water en een peuterbad met diverse

een huisgemaakte lekkernij. In de

speelelementen. Buitenzwembad met

expositieruimte boven is informatie

een familieglijbaan en zonneterras.

over dit historische pand.

