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Voorwoord
De herfst in al zijn kleurrijke schoonheid dient zich weer aan en daarvoor
kun je bij EuroParcs optimaal van genieten, want onze resorts liggen stuk
voor stuk naast of nabij natuurschoon. Ontdek De Biesbosch vanaf
Resort De Biesbosch of verken De Achterhoek vanaf Resort De Achterhoek
via twee door onszelf samengestelde fietsroutes. Of voel de vrijheid van de
wind door de haren en geniet van het uitzicht over het Markermeer vanaf
Resort Markermeer of bij de nabijgelegen Marker Wadden! Dat is één van
de grootste natuurprojecten van Noordwest Europa, een kroonjuweel in
wording dat momenteel tussen Enkhuizen en Lelystad gerealiseerd wordt.
Uiteraard combineert je jouw dagjes uit met comfort in jouw verblijfslocatie
bij EuroParcs. Wij zijn een familiebedrijf pur sang, weten van oudsher wat de
wensen van gezinnen zijn maar we willen ook andere doelgroepen bereiken.
Denk aan vriendengroepen of bedrijven die met hun werknemers een
weekend weg gaan. Daarom investeren we momenteel op al onze resorts
in groepsaccommodaties. Resort Poort van Zeeland is de volgende in de
rij met twee nieuwe onderkomens die elk plek bieden aan maximaal tien
personen en qua inrichting simpelweg luxueus zijn.
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Op onze resorts investeren we ook veel geld in faciliteiten en voorzieningen
zodat jij met jouw gezin niet weg hoeft voor vermaak tijdens de vakantie.
Dat is vooral bij slecht weer een prettige gedachte. Resort Poort van Zeeland
kan met het Adventuredome, dat een heel breed scala aan binnenvermaak
herbergt, als voorbeeld dienen.
Wie op zoek is naar grote (culturele) evenementen: het Oktoberfeest in Sittard,
gelegen nabij Resort Limburg, springt er in dat opzicht uit. Op dit zesdaagse
festijn treden bekende Nederlandse zangers op, naast de Duitse namen die je
op een Oktoberfeest mag verwachten. Daarnaast is Antwerpen, nabij Resort
De Kempen, altijd een aanrader: wij presenteren in dit nummer niet alleen de
mooiste bezienswaardigheden maar tevens de leukste winkels! Verder is ook de
Dordtse Cultuurnacht op 12 oktober een belevingsevent dat je niet mag missen.
Wij wensen je weer veel leesplezier!
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Volg EuroParcs op Facebook! www.facebook.com/europarcs

Verken veelzijdig Noord-Holland
vanaf Resort Markermeer!
Noord-Holland in de herfst is genieten van de krachtige wind, de frisse lucht maar er is ook
veel te zien en te doen in de omgeving van Resort Markermeer. Een overzicht.
De aanleg van de Marker Wadden tussen
grofweg Enkhuizen en Lelystad vordert gestaag.
Het eerste eiland is al opgeleverd en je kunt er
ook al wadlopen! De Houtribdijk, de verbinding
tussen Enkhuizen en Lelystad, ligt vlakbij het
resort. In Lelystad kun je in Bataviahaven de
boot pakken, waarbij wel geldt: check vooraf de
afvaarttijden, want hoe later je in het seizoen
gaat hoe onregelmatiger de boot vertrekt. Je
kunt wellicht een bezoek aan het natuurproject
combineren met wat shopfun in Bataviastad
of een bezoek aan de Bataviawerf waar onder
meer replica’s liggen van de zeventiende-eeuwse
schepen Batavia en de Zeven Provinciën.
Nog meer historische scheepvaart is te zien in
het Zuiderzeemuseum in Enkhuizen dat dertien
schepen huisvest die echt ooit op de Zuiderzee
hebben gevaren. Wie meer van het echte werk
is: vanuit Enkhuizen vaart een boot, de Bep
Glasius, regelmatig naar Stavoren en terug.
Let ook wel hier op de tijden van vertrek, want
in oktober kiest de boot niet meer dagelijks
het wijde sop. Overigens vaart de Bep Glasius
ook naar Medemblik als onderdeel van een
Gouden Driehoek: van Medemblik kun je de
historische stoomtrein nemen naar Hoorn om
dan weer de gewone trein naar Enkhuizen te

pakken. Leuk voor het hele gezin, ook al omdat
in Medemblik en Hoorn genoeg te zien is. Naast
alle zeventiende-eeuwse panden, de historische
havens en in Medemblik Kasteel Radboud
herbergt Hoorn ook enkele toonaangevende
musea. Ten eerste het West-Fries museum met
onder meer kostbare schuttersstukken en de
zogeheten eskimomummie en ten tweede het
Museum van de Twintigste Eeuw met diverse
interessante items uit de periode 1900-1980.
Puur ter ontspanning is Happy Days in
Grootebroek een aanrader: hier vind je een
indoor kartbaan, een indoor speelparadijs
en je kunt er lasergamen, bowlen, minibiken,
paintballen of gewoon een feestje bouwen.
Wie van dieren houdt: Landgoed Hoenderdaell
in Anna Paulowna herbergt onder meer
leeuwen en tijgers!

Het Zuiderzeemuseum is leuk én
leerzaam voor de hele familie!

Zuiderdijk 1B | 1611 MC Bovenkarspel | 088 070 80 90
info.resortmarkermeer@europarcs.nl

Bezoek onze website voor meer informatie en speciale aanbiedingen! www.europarcs.nl
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Voor Resort Limburg geldt:
jetzt geht’s los!
Het is genoegzaam bekend dat je niet meer naar Duitsland hoeft om een Oktoberfeest mee te maken, want ze worden tegenwoordig door
het heel Nederland georganiseerd. Maar het gaat dan om vooral om eendaagse evenementen. Zo niet in Sittard, vlakbij Resort Limburg,
waar je zes dagen lang met lederhosen of dirndls ongegeneerd rond kunt lopen. En vooral heel veel feest kunt vieren. Een aanrader kortom
voor wie voor de herfstvakantie nog een leuke invulling zoekt: je kunt je uitleven in Sittard en daarna en daarvoor de rust opzoeken in een
luxe vakantiewoning op Resort Limburg of in de natuur van de aangrenzende Brunssummerheide en het bos en de heuvels eromheen.
Het Sittardse Oktoberfeest is van vrijdag 11 tot
en met woensdag 16 oktober en omvat meer
dan alleen gezellig drinken in de horeca in de
binnenstad. Er is een grote kermis met tal van
attracties, er is een groot festivalterrein en
er zijn diverse feesttenten die voor het feest
passende namen dragen als Brand-Weizen,
Brand Brauhaus en Connect Stube. Verder is
er op vrijdagavond vanaf 19.00 uur een grote
parade door de binnenstad met als blikvanger
Miss Oktoberfeest. Naast deze carnavaleske
optocht is er op zondag om 11.00 uur eerst
in de Brand-Weizen een treffen tussen
internationale gilden- en schutterijverenigingen
en vanaf 13.30 uur een optocht door de
binnenstad. Ook wordt er op zondagmorgen
in de Connect Stube en Brauhaus Brand aan
lange tafels een ontbijt geserveerd.
Die energie heb je nodig, want je kunt helemaal
los gaan in Sittard tijdens de herfstvakantie!
Met Oostenrijkse avonden in het weekend in
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Brauhaus Brand en een Keulse avond in BrandWeizen op de maandag. Op zaterdagavond
is in de tent Boels Rental een 90’s party met
als blikvangers Giel Beelen en Haddaway.
Deze tent heeft gedurende de feestdagen
meer blikvangers. Zo wordt hier op de vrijdag
geopend met de Dieter Koblenz Oktoberfest
Show en treedt op maandagavond Jan Smit
en op dinsdag tijdens de Urban Electric Night
onder meer Kris Kross Amsterdam op. Nadeel
is wel dat de entree niet gratis is, maar dat is
geen enkel avondfeest. Het Oktoberfeest wordt
op woensdag 16 oktober afgesloten met een
Q-Music foute party in Boels Rental met onder
meer Frans Bauer en een jubileumfeest in
Brand-Weizen daar het Sittardse festijn vijftien
jaar bestaat. Voor wie belangstelling heeft: op
www.oktoberfeestsittard.nl kunnen tickets
gekocht worden.
Wat betreft de middagoptredens: die zijn wel
gratis. Daarbij springt Rimpelpop op maandag

eruit in Brand-Weizen waarbij onder andere
Dennie Christian optreedt. In Boels Rental is
verder op de woensdag het kinderevenement
Lollypop en op zondagmiddag een Limburgse
middag waarbij een groot aantal artiesten op
de planken staat waarvan de namen overigens
onbekend zijn bij het grote publiek. De vraag
is of dat uitmaakt, want je komt tenslotte
uiteindelijk naar een Oktoberfeest voor
muzikanten met namen als DJ Toller Theo,
Die Cramer Almdudler, Heino mit Band & Chor,
Wahnsinn en DJ Otto Wunderbar.

Geniet van een luxe vakantiewoning
op Resort Limburg!

Hommelweg 2 | 6114 RT Susteren | 088 070 80 90
info@resortlimburg.nl
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