EINDELOOS GENIETEN
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SAMEN
GENIETEN
Van de frisse ochtenddauw,
tot zonsondergang
Wakker worden en gezamenlijk buiten ontbijten.
Genieten van een heerlijke ochtend in het zwembad met
uw kinderen. Net die buizerd of die ree spotten tijdens
een mooie wandeling langs De Slingeplas en door het
natuurgebied het Grote Goor. Heerlijk met de wind door je
haren fietsen door het coulisselandschap. Samen eropuit
om de gezellige plaatsen van de Achterhoek te ontdekken.
Allemaal heerlijke momenten om samen van te genieten.
Al sinds de oprichting in 1968 is De Twee Bruggen een echt
familiebedrijf en een plek om samen te komen voor een
onvergetelijke tijd. Vakantie is hét moment om nieuwe
energie op te doen, te genieten met het gezin, familie of
vrienden en om samen nieuwe herinneringen te maken.
Wij zijn trots op het bedrijf en de mogelijkheden die
het u als gast biedt om een welverdiende vakantie
door te brengen.
Het gehele jaar door heeft u volop keuze uit diverse
mogelijkheden om te kamperen of om een accommodatie
te huren. Laat u door onze brochure inspireren, maak
samen heerlijke vakantieplannen en ontdek hoe veelzijdig
een vakantie bij De Twee Bruggen kan zijn.
Kijk op www.detweebruggen.nl voor de actuele
informatie over de beschikbaarheid van de
accommodaties en kampeerplaatsen.
Wij wensen u heel veel voorpret en hopen u
binnenkort te mogen begroeten voor een heerlijke
vakantie op ons vakantiepark.
Mede namens alle medewerkers,
Hendrik-Jan Mensink
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INHOUD

Met Klara, Bart en Babs zullen
uw kinderen zich niet snel
vervelen.

30

6
Luxe kamperen
Lekker luxe kamperen met privésanitair of gewoon back tot
basic? Onze camping is het hele jaar geopend en biedt u alle
Ontdek ons veelzijdige restaurant, een gezellige

mogelijkheden voor optimaal kampeergenot.

ontmoetingsplaats waar u kunt genieten van
een diner, pannenkoek of drankje.

26

32
Een paradijs voor
wandelaars en fietsers...
Genieten van al het moois dat de Achterhoek te bieden heeft.
Overweldigend en grenzeloos. Én nauwelijks te beschrijven.
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VOLOP GENIETEN
VAN ONS
VAKANTIEPARK,
DE NATUUR EN
DE OMGEVING
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KAMPEREN

HET
ULTIEME
GEVOEL
van vrij zijn en fris
de dag beginnen...
Lekker luxe kamperen met privésanitair
of gewoon back tot basic? Onze
camping is het hele jaar geopend
en biedt u alle mogelijkheden voor
optimaal kampeergenot.
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HANDIG ONLINE BOEKEN
Op onze website: www.detweebruggen.nl
kunt u eenvoudig online boeken.
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KAMPEREN

Van alles voorzien
Comfortplaatsen en
Camperplekken

RUSTIG,
COMFORTABEL
EN LUXUEUS
KAMPEREN

- 10 ampère stroom
- Wateraansluiting
- Rioolaansluiting
- Televisieaansluiting
- Draadloos internet (tegen
betaling)
- Ruime plaatsen van +/- 100 m2
Comfort XL
- 16 ampère stroom
- Wateraansluiting
- Rioolaansluiting

Wanneer u komt kamperen bij Vakantiepark De Twee

- Televisieaansluiting

Bruggen dan kampeert u op een prachtige, luxe en ruim

- Draadloos internet (tegen

opgezette camping gelegen middenin het Achterhoekse
Coulisselandschap. Of u nu met de tent, de caravan of

betaling)
- Ruime plaatsen van +/- 150 m2

camper komt, u ervaart bij De Twee Bruggen dat heerlijke
vakantiegevoel.

Supercomfortplaatsen
- Badkamer op uw plek met

Maak uw keuze uit één van de ruime comfort-, comfort XL,

douche, toilet en wastafel

supercomfortplaatsen of kies voor een zeer ruime verharde

- 16 ampère stroom

camperplek. Wilt u een plek met privé sanitair, plek in de

- Wateraansluiting

schaduw of dicht bij het toiletgebouwen? Het kan allemaal.

- Rioolaansluiting

Kies voor een kampeervakantie bij De Twee Bruggen en geniet

- Televisieaansluiting

van de ruime velden, mooie omgeving, de verwarmde sanitaire

- Draadloos internet (tegen

voorzieningen óf zelfs de luxe van privé sanitair.

betaling)
- Ruime plaatsen van +/- 150 m2
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Kamperen met privé sanitair
Genieten van de luxe van een eigen douche,
toilet en wastafel bij uw kampeerplek? Kies dan
voor één van onze supercomfortplaatsen.
Kamperen in combinatie met privé
sanitair is een garantie voor de meest luxe
kampeervakantie. Uw eigen douche, toilet,
wastafel, televisieaansluiting, riool, elektra, water,
extra ruime kampeerplekken (150m2), draadloos
internet (tegen betaling) garanderen dat het u
aan niets ontbreekt.
Geniet volop van de gezelligheid van het
kamperen in combinatie met de luxe van uw
eigen privé sanitair.
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KAMPEREN

Alle mogelijkheden
voor optimaal
kampeergenot
Vakantiepark De Twee Bruggen heeft alles voor u in huis om het
perfecte vakantiegevoel te beleven. Op ons campinggedeelte
staan verschillende verwarmde sanitaire gebouwen. Bovendien is
het vakantiepark het gehele jaar geopend. Zo kan de verwoede
kampeerder zelfs hartje winter bij ons vertoeven.
Tijdens uw vakantie kunt u gebruik van alle moderne faciliteiten
zoals geheel vernieuwde binnen- en buitenzwembad met glijbanen,
fitness, tennisbaan, minigolfbaan, uw kinderen laten spelen in de
zand- en waterspeeltuin, meedoen aan de kinderanimatie (tijdens
de officiële Nederlandse schoolvakanties) en sportactiviteiten.
Niet alleen op het park is voldoende vermaak. U kunt bij ons fietsen
en kano’s huren zodat u kunt genieten van de prachtige omgeving.
Zowel in de zomer als winter is het goed vertoeven in de Achterhoek.
Wanneer komt u kamperen in Winterswijk?
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VERHUUR

ALLE LUXE
EN TOCH
DAT VLEUGJE
KAMPEREN
In het natuurlijk groen van De Twee Bruggen heeft u de keuze
uit vele huuraccommodaties. Van lodgetent tot bungalow of
zelfs een chaletboerderij inclusief sauna. Deze ruime keus en
de vele voorzieningen maken ons park de ideale uitvalsbasis
om de Achterhoek te ontdekken of om eens lekker helemaal
tot rust te komen.
Ons park is het hele jaar geopend en heeft alles wat u mag
verwachten van een vijfsterrenpark: mooi gesitueerde, ruime
accommodaties en luxe voorzieningen. Een paar dagen, een
lang weekend of een week een ontspannende vakantie in één
van onze chalets, bungalows of lodgetenten. Gewoon genieten
wanneer het ú uitkomt.

6-Persoons lodgetent
Wakker worden en ontbijten op het terras
van uw eigen veranda met daarbij een
schitterend uitzicht over het water en het
achterliggende coulissenlandschap? Huur
dan één van onze sfeervolle lodgetenten.
Vakantiepark De Twee Bruggen verhuurt
compleet ingerichte 6- persoons
lodgetenten. Deze compleet ingerichte
lodgetenten zijn royaal opgezet, sfeervol
ingericht en van alle gemakken voorzien.
Zo heeft u de knusheid van een tent,
maar de luxe van een accommodatie.
In combinatie met de fantastische
ligging maakt dit uw vakantie tot een
onvergetelijke gebeurtenis.
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Stel u eens voor...
Even heerlijk wegdromen in een boek op het
terras van uw accommodatie. Terwijl uw kinderen
de grootste pret hebben onder leiding van het
animatieteam.
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VERHUUR

HUURACCOMMODATIES
4-persoons chalet ‘Hooiruif’

6- tot 8-persoons bungalow

- Compleet ingerichte keuken met vaatwasser

- Compleet ingerichte keuken

- 2 slaapkamers

- 3 slaapkamers, waarvan 1 op de begane grond

- Ruime badkamer met showerpipe-regendouche

- Badkamer en apart toilet

- Terras

- Vloerverwarming, open haard
- Terras

6-persoons chalet ‘Boerderij’ met sauna
- Compleet ingerichte keuken met vaatwasser

6-persoons lodgetent

- 3 slaapkamers

- Compleet ingerichte keuken

- Apart toilet, 2 badkamers waarvan 1 met sauna

- Badkamer

- Terras

- Houten terras

6-persoons chalet ‘Veranda’

4-persoons chalet ‘Veranda’

- Compleet ingerichte keuken met vaatwasser

- Compleet ingerichte keuken met vaatwasser

- 3 slaapkamers

- 2 slaapkamers

- Apart toilet, 2 badkamers

- Badkamer

- Deels overdekte veranda

- Deels overdekte veranda

MEER INFORMATIE
Kijk voor de exacte indeling van de
accommodaties op www.detweebruggen.nl
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6-Persoons chalet
‘Boerderij’ met sauna
De chalets zijn ingericht voor zes personen en
beschikken onder meer over twee badkamers,
apart toilet, sauna, luxe keuken met vaatwasser,
Alle comfort voor een heerlijk verblijf.

combimagnetron en flatscreen met dvd-speler.
Het terras en de ruime opstelling maken dit
vakantieverblijf helemaal compleet.
De chaletboerderijen liggen vlakbij de faciliteiten
van het park en zijn van binnen én van buiten
een lust voor het oog. In de zomer kunt u heerlijk
genieten van het zonnetje op het terras en in de
winter van de zuivere lucht van de Achterhoek.
Misschien kunt u zelfs sneeuwballen gooien om
vervolgens in uw eigen sauna weer op te warmen.
Kortom, een verblijf in één van onze chalets biedt
u alle comfort voor een perfecte vakantie.

4-Persoons chalet ‘Hooiruif’
De Hooiruif-chalets liggen

De chalets beschikken

centraal op het park en

over 2 slaapkamers waarbij

hebben een eigen, unieke

de ouderslaapkamer

uitstraling. Het eikenhout

extra ruimte voor een

in combinatie met de

eventueel kinderbed

bekende zwarte houten

heeft. Uw keuken is zeer

buitengevels geven onze

compleet uitgevoerd met

nieuwste chalets een

een vaatwasser, Senseo

prachtige uitstraling.

koffiezetapparaat en een

De ruime badkamer met

combimagnetron.

showerpipe-regendouche
geeft een heerlijk luxe

Alle Hooiruif-chalets zijn

gevoel aan uw vakantie.

uitgerust met een Home
Cinema Set.
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VERHUUR

4- en 6 Persoons Chalets ‘Veranda’
Vanaf 2019 beschikt Vakantiepark De Twee Bruggen
over compleet nieuwe 4- en 6-persoons chalets met
een deels overdekte houten veranda. Deze nieuwe
chalets zijn volledig ingericht en van alle gemakken
voorzien. Van vaatwasser tot dekbedden: alles staat
voor u klaar. Zo kunt u ongestoord genieten van ons
vakantiepark.
In de ochtend geniet u van het buitenleven met verse
broodjes en koffie. De kinderen kunnen naar
de speeltuin, terwijl u uw krant of boek leest. En na
heerlijke vakantiedag is het in de avond lekker na
genieten van de ondergaande zon op de houten
veranda.
Met 4 of 6 personen kunt u optimaal genieten van een
paar dagen ertussenuit of een lange vakantie onze
nieuwe chalets type veranda zijn voor beide opties
bijzonder geschikt..

Lekker onthaasten op
de veranda met uitzicht
op de schapenweide.
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Sfeervolle bungalows vlakbij
De Slingeplas
Een geweldig verblijf wanneer u het comfortabele
van thuis wilt combineren met de gezelligheid
van een vakantiepark.
Deze zes- tot achtpersoons bungalows zijn
voorzien van een gezellige inrichting en
beschikken over een keuken, drie slaapkamers
waarvan één op de begane grond, open haard,
apart toilet en een ruim terras.
Een geweldig vakantieverblijf op steenworp
afstand van De Slingeplas.
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VERHUUR
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Groepsaccommodatie De Slinge
Groepsaccommodatie De Slinge betekent slapen in

De accommodatie biedt families en zakelijke groepen

een luxe en sfeervolle omgeving. De accommodatie

een riante plek om tot rust te komen en te genieten van

beschikt over 16 comfortabele tweepersoons (hotel)

alle faciliteiten die ons park biedt.

kamers (waarvan één geschikt voor mindervalide) met
eigen badkamer, voorzien van wastafel, douche en een
apart toilet. Naast deze tweepersoonskamers zijn er drie
kamers die samen één badkamer delen, twee kamers
geschikt voor 4 personen en één voor twee personen.
Elke kamer grenst aan een terras met tuinmeubilair.
Daarnaast beschikt de accommodatie over een
gezamenlijke ruimte die vanaf buitenom te bereiken
is en is de accommodatie voor maximaal 42 personen
geschikt.
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FACILITEITEN

ALLES
AANWEZIG
VOOR EEN
GEWELDIGE
VAKANTIE

BLIJF IN CONTACT
Volg ons op Facebook en blijf op de hoogte
van alle ontwikkelingen op ons park.
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Van buiten- en binnenzwembad en van restaurant
tot foodcorner. Van zandspeeltuin tot kinderboerderij.
Geniet van onze faciliteiten.
Zoals u van een vijfsterrenpark mag

Onze faciliteiten op een rij:

verwachten, beschikken wij over alle

Binnenzwembad met glijbaan,

faciliteiten om uw vakantie tot een

dagelijks geopend.

waar genot te maken.

Buitenbad met 3 glijbanen
Privésauna & zonnebank

Van een overdekt- en

Fitnessruimte

buitenzwembad met maar liefst

Zand- en waterspeeltuin

4 glijbanen, fitnessgedeelte,

Recreatieruimte

uitgebreid animatieprogramma

Sanitairgebouwen

tijdens alle schoolvakanties

Fiets-, skelter- en kanoverhuur

en feestdagen, zandspeeltuin,

Bowlingbaan

kinderboerderij en een 34 hectare

Tennisbaan

grote recreatieplas op steenworp

Minigolf

afstand tot een pannenkoeken- en

Restaurant

á la carte restaurant, supermarkt én

Bar

foodcorner. Kijkt u voor alle

Foodcorner

openingstijden op onze website

Draadloos internet (betaling)

www.detweebruggen.nl.

Supermarkt

Een ruime keuze in voorzieningen
voor een perfecte invulling van uw
vakantie. Voor jong én oud.
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FACILITEITEN

Sportief van de vroege ochtend
tot de late avond
Vakantiepark De Twee Bruggen beschikt over

Wilt u wat extra ontspanning tijdens uw

een geheel vernieuwd zwempark met binnen-

vakantie? Maak dan gebruik van het whirlpool

en buitenbad en maar liefst 4 glijbanen. Dat

of de privésauna. Na afloop is het mogelijk in

betekent volop waterpret voor jong en oud en

de zitjes te genieten van een lekker drankje of

genieten van nog meer zwemplezier!

hapje.

Heerlijk baantjes zwemmen in ons overdekte

Ons zwembad is het hele jaar door van

zwembad of bij mooi weer in ons verwarmde

’s morgens tot ’s avonds open en gratis

25 meter buitenzwembad. Speciaal voor de

toegankelijk voor vakantiegasten.

allerkleinsten is er een apart peuterbadje en
zijn er spraytoestellen waar ze lekker kunnen
spetteren.
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FACILITEITEN

Dit vindt u in onze
fitnessruimte

Fitnessruimte

- 2 loopbanden

Voor sportievelingen is ons vakantiepark met fitness dé uitkomst.

- 2 crosstrainers

Tussen het vakantie vieren door toch nog even de conditie op peil

- 2 fietsen

houden en sportief de dag beginnen. Onze fitnessruimte is uitgerust

- 2 roeiapparaten

met moderne fitness- en cardiotoestellen met televisie en internet.

- Krachthonk

Als vakantiegast heeft u gratis toegang tot ons fitnessgedeelte.

- Kettlebells
- Skippyballen
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HORECA

VAN SFEERVOL
DINEREN TOT EEN
LEKKERE SNACK

voor ieder wat wils

Bij Vakantiepark De Twee
Bruggen hebben we de
hartstochtelijke voorkeur om
u vanaf de ochtend tot in de
avond te laten genieten van
smaakvolle gerechten.
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In onze supermarkt komt

uzelf gemakkelijk en kies

de onweerstaanbare geur

ervoor om een pizza af te

van versgebakken brood u

halen.

al tegemoet. Maar ook voor
uw dagelijkse boodschappen

Geniet u liever van een

kunt u terecht in de

drankje op het terras en

supermarkt.

wilt u een pannenkoek eten
of uitgebreid dineren met

De foodcorner in ons

het hele gezin? Dan kunt

zwembad biedt u de

u terecht bij Restaurant

mogelijkheid om te genieten

De Schoppe. Voor iedere

van een ontbijt, een snelle

fijnproever is er keuze

hap tussendoor of maak het

genoeg op ons vakantiepark!

Alle mogelijkheden om de
inwendige mens te verwennen.
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HORECA

Restaurant De Schoppe ligt aan de rand van Vakantiepark
De Twee Bruggen. Het eigentijdse restaurant is sinds 1968
een gezellige ontmoetingsplaats die het tot op de dag van
vandaag nog steeds is. Kom heerlijk een hapje eten, een borrel
drinken op het terras of geniet van een lekkere kop koffie met
appeltaart.
Geniet in de winter van de sfeervolle openhaard en in de zomer
van het zonnetje op het terras terwijl uw kinderen zich heerlijk
uitleven in de zand- en waterspeeltuin.
Heeft u zin in een sportieve invulling van uw dag? Huur dan
in de zomer een kano en maak een tochtje over de Slinge.
Wat is er fijner dan lekker op het water te zijn? Heerlijk in de
buitenlucht, genieten van de prachtige omgeving. Speel een
wedstrijdje bowlen op één van de vier bowlingbanen, gelegen
in De Schoppe of ga gezellig met zijn allen midgetgolfen. Deze
actieve invullingen maken uw dag compleet. Restaurant De
Schoppe is het hele jaar geopend.

Smaakmakend
- Restaurant

- Supermarkt

- Reunie’s

- Bar

- Terrassen

- Bedrijfsfeesten

- Bowling

- Bruiloften

- Foodcorner

- Familiefeesten

28 Brochure

De Twee Bruggen 29

ANIMATIE

VOLOP
VERMAAK!
- Knutselen
- Sport en spel

Knippen en plakken, sport en spel, theater, Bart,
Babs en Klara. Het is lang leve de lol met ons
animatieteam. En natuurlijk organiseren we ook voor
volwassenen volop activiteiten.

- Buitentheater en
animatieruimte
- Bowlen
- Minigolf
- Tennis
- Kanovaren

Ons animatieteam is in de

twaalf jaar. Voor de oudere jeugd

schoolvakanties druk in de weer

organiseren wij sportieve activiteiten.

- Skelter- en fietsverhuur
- Voetbalveld

om de vakantie voor uw kinderen
onvergetelijk te maken. Knippen

Voor volwassenen organiseren wij

en plakken, op avontuur gaan met

volop sportieve activiteiten. Fiets

Klara, Bart en Babs, meedoen in

bijvoorbeeld onder begeleiding een

- Speeltuintjes

een playbackshow of optreden

mtb-tocht of verken de omgeving

- Zand- en waterspeeltuin

in een musical: er zijn activiteiten

al hardlopend en ontdek zo de

voor iedereen. Het animatieteam

mooiste plekken.

richt zich vooral op kinderen tot
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- Springkussens

Dikke pret in de
speeltuin
Onze camping speeltuin biedt volop speelplezier voor
zowel de allerkleinsten als voor de oudere jeugd. Lekker
klimmen en klauteren op de diverse speeltoestellen
of de gekste capriolen uithalen op het grote groene
springkussen: uw kinderen hoeven zich niet te vervelen!
Naast de grote speeltuin bij De Schoppe zijn er ook
bij de verschillende kampeervelden speeltuintjes en
sportveldjes te vinden.

Wie bouwt het grootste zandkasteel?
Met de blote voeten in het zand, dat is toch het
ultieme vakantiegevoel! In het ‘strandzand’ de mooiste
zandkastelen bouwen en heerlijk met water spelen bij
de waterpomp, waar het water via de houten balken
zijn weg naar beneden vindt. En dat is reuze interessant,
bij zowel mooi als minder mooi weer.
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OMGEVING

EEN

PARADIJS

voor wandelaars en fietsers...

Net die buizerd of dat hertje spotten tijdens een mooie wandeling.
Of heerlijk fietsen door het coulissenlandschap terwijl je begroet
wordt door een kudde schapen. En als beloning een ijsje of koud
glas bier op het terras. Het is goed toeven in de paradijslijke
Achterhoek.
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FIETS- EN WANDELROUTES
Download leuke fiets- en wandelroutes
op onze website: www.detweebruggen.nl
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OMGEVING

Met zijn ruim 16 hectare
aan wijngaarden is de
Achterhoek de grootste
wijnstreek van Nederland.
Recreëren op De Slingeplas.

OVERWELDIGEND
EN GRENZELOOS
Niets is minder waar als we de omgeving van Winterswijk beschrijven.
Het betoverende landschap rondom ons vakantiepark is
nauwelijks in het kort samen te vatten.

Heerlijk samen
een rondje
wandelen.
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Alle ruimte voor uw vakantiedromen
De omgeving van ons park is nauwelijks te omschrijven.
Landgoederen, boerderijen, winkelcentra, knusse
theetuinen en wijngoederen: bezienswaardigheden te

Een rondje meerijden
op de trekker.

over. Het prachtige bos- en coulissenlandschap leent
zich bij uitstek voor mooie wandelingen en uitgebreide
fietstochten.
Volg een van de vele boeiende routes of trek er op eigen
houtje op uit. Fietsen hebben wij voor u te huur, dus het
vervoer mag geen probleem zijn. En bent u nadien toe
aan verkoeling? Dan kunt u een verfrissende duik nemen
in één van onze zwembaden of in het natuurwater van
de weidse Slingeplas naast De Twee Bruggen.

Ontdek de
prachtige
omgeving.

Het coulissenlandschap leent
zich bij uitstek voor
mooie wandelingen
en uitgebreide
fietstochten.
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VAKANTIEPARK DE TWEE BRUGGEN
Meenkmolenweg 13 | 7109 AH Winterswijk | Telefoon: +31 (0)543 56 53 66
E-mail: info@detweebruggen.nl | Website: www.detweebruggen.nl

