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Het leven groen en
de mensen gastvrij!

’n Kaps
Twente



Welkom
Ben je op zoek naar een plek om te overnachten in Twente? Dan ben je bij ons op het juiste adres. In deze brochure vind 
je in vogelvlucht alle informatie over ons park. Heb je nog vragen? Laat het ons weten, wij helpen je graag verder! Wil je 
ons bezoeken om een mooi plekje uit te zoeken? Ook dat kan, de koffi  e staat klaar!

Familie Koopman
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Senioren voelen zich prettig “bie oons in Twente” 
De prachtige omgeving, een persoonlijke benadering, 
schone voorzieningen en accommodaties dragen ertoe bij 
dat senioren zich thuis voelen op ons park. Je vindt hier rust 
en ruimte, ook tijdens de schoolvakanties. In het dorp, waar 
je alles vindt wat je nodig hebt tijdens je vakantie, wordt 
nog tijd gemaakt voor een praatje. De mensen zijn hier 
vriendelijk en gastvrij. In de omgeving is het heerlijk om te 
fi etsen en wandelen. Stel je eigen route samen met behulp 
van het fi ets- en wandelnetwerk Twente of maak gebruik van 
bestaande fi ets- en wandelroutes, welke duidelijk worden 
aangegeven. In het laagseizoen kun je bij ons kamperen met 
een ACSI-kaart tegen gereduceerd tarief. 

Gezinnen genieten van speelplezier en leuke uitjes
Terwijl je geniet van een welverdiende vakantie, genieten 
de (klein)kinderen op de diverse speelveldjes of in de 
grote speeltuin buiten of binnen. Op het sportveld is volop 
ruimte voor een partijtje voet- en volleybal. Bij warm weer 
zorgt ons verwarmde openlucht zwembad voor de nodige 
afkoeling en waterplezier. Voor de allerkleinsten is er een 
apart peuterbad. Tijdens de meivakantie, hemelvaart, 
pinksteren en zes weken in de zomervakantie zorgt het 
recreatieteam met hun typetjes voor een topvakantie.

In de omgeving zijn volop mogelijkheden voor leuke 
uitstapjes met het hele gezin. 

Huurcaravans dat is huren met een kampeergevoel!
Heb je geen eigen kampeermiddel tot je beschikking, maar 
wil je toch genieten van het ultieme en vrije kampeergevoel? 
Dan is een compleet ingerichte huurcaravan misschien iets 
voor jou! Elke huurcaravan heeft een woongedeelte met 
gaskachel en TV. De keuken is voorzien van de standaard 
inventaris zoals borden, bestek, etc. Verder bevinden zich 
in de caravan een wastafel, douche en toilet. Een terras 
met tuinmeubilair en een eigen schuurtje zorgen ervoor 
dat het je aan niets ontbreekt tijdens je verblijf!

Trekkershut
Ideaal voor fi etsers en wandelaars zijn onze trekkershutten. 
Een praktische accommodatie voor een kort verblijf 
voorzien van twee stapelbedden, een kooktoestel en 
zitgelegenheid. In de trekkershut is verder geen inventaris 
aanwezig, maar op aanvraag wel te huur. Buiten is een 
veranda en een terras met picknicktafel. Het kost weinig 
tijd om je hut op orde te brengen, dus kun je optimaal 
genieten van de natuur, karakteristieke dorpen en steden 
in de omgeving of om even lekker uit te rusten!
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Bungalows gebouwd in traditionele Twentse stijl en van 
alle gemakken voorzien
Onze luxe, sfeervolle bungalows zijn gebouwd rondom 
een boerenerfje in traditionele Twentse stijl. Al onze 
bungalows zijn huiselijk warm en gezellig ingericht. In elk 
type bungalow is een woonkamer met zithoek, voorzien 
van comfortabel zitmeubilair en TV. De open keuken 
is niet alleen van standaard inventaris voorzien, maar 
ook van een vaatwasser, magnetron en koelkast met 
vriesvak. De openslaande tuindeuren bieden toegang 
tot je eigen terras voorzien van terrasmeubilair. Op 
vakantie met kleine kinderen? Boek dan een van onze 

kinderbungalows. Een omheinde tuin, traphekjes, 
commode, kinderbed, kinderstoel, kinderbox en 
kinderservies. Alles is aanwezig voor een ontspannen 
vakantie!

Groepsaccommodatie de Kapshoeve, oergezellig samen 
en alles voorhanden
Gezellig met de hele familie of een groep er tussenuit? 
Onze groepsaccommodatie de Kapshoeve is een ideaal 
verblijf voor families met kinderen, senioren en minder 
validen. Met maximaal 18-20 personen in één huis… een 
oergezellige vakantie om nooit te vergeten!
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Familierestaurant Troubadour: Heerlijk proeven op het 
Twentse land
Op ons park bevind zich een goed restaurant met 
uitgebreide menukaart die niet alleen door  gasten van 
ons park maar ook door gasten uit de omgeving goed 
gevonden wordt.

In het restaurant is een overdekte speeltuin waar de 
kinderen volop kunnen klimmen en klauteren terwijl je zelf 
kunt genieten van een kop koffi  e, thee, lunch of diner.

Omgeving
Ons park ligt net buiten het dorp Tubbergen, ten westen 
van de cultureel aantrekkelijke stad Ootmarsum. Een 
gevarieerd coulisselandschap, gecombineerd met gezellige 
(hanze)steden. De grens met Duitsland is dichtbij dus een 
bezoekje aan onze Oosterburen is gauw gemaakt. Of 
breng een bezoekje aan één van de vele boerderijwinkels 
in de omgeving en maak kennis met alle heerlijkheden uit 
de streek. 

Meer tips voor de omgeving:
Natuurgebied het Springendal

Natuurgebied dal van Mosbeek

Watermolen Bels

Kasteel Bad Bentheim

Dierenpark Nordhorn

Openlucht museum Ootmarsum

Onderwijsmuseum Ootsmarsum

Attractiepark Slagharen

Avonturenpark Hellendoorn

Speeltuin Dolle pret

Speeltuin de Morskieft

Cosmos sterrenwacht

Museum Twentse Welle

Techniekmuseum HEIM

Laat je verrassen door een prachtig en veelzijdig stukje 

Nederland.

Wij nodigen je van harte uit ons park te bezoeken of 
zoals we in Twente zeggen: Wie neugt oe!
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Adresgegevens
Recreatiepark ’n Kaps
Tibsweg 2  |  7651 KP Tubbergen
Tel. +31-(0)546-62 13 78

kaps@ardoer.com
www.ardoer.com/kaps
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Welkom bij Ardoer.com!
Ardoer.com is een samenwerkingsverband tussen 
zelfstandige familievakantieparken op de mooiste plekken 
van Nederland. 

Kwaliteit en gastvrijheid staan bij ons hoog in het vaandel. 
Naast goede en bijzondere faciliteiten vind je veel diversiteit 
bij de Ardoer parken. Want waar de één het liefst de 
rust opzoekt rond de tent of caravan, wil de ander juist 
er op uit en overnachten in een luxe of avontuurlijke 
verhuuraccommodatie. Bij de unieke Ardoer.com familie-
vakantieparken vind je het allemaal en met de kwaliteit 
en persoonlijke service die je mag verwachten van een 
gastheer of gastvrouw met hart voor hun gasten. 

En omdat ieder park uniek is met een eigen karakter, 
raak je bij Ardoer nooit uitgekeken! 

Bijzondere
accommodaties

Grote variatie
kampeerplaatsen

Akkertien

Noorder Sandt

Hertshoorn

Paardekreek

Wije Werelt

Duinoord

Noorder Sandt

Boek eenvoudig online
Op www.ardoer.com zoek je eenvoudig wat vrij is en boek 
je in een paar klikken online. Je vindt er tevens nog meer 
informatie over alle parken en de tarieven. 

Wil je leuk nieuws volgen en ben je fan van Ardoer? 
Like ons via www.facebook.com/ardoer!
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Drenthe
1   Diana Heide
2   Reeënwissel

Limburg
1  Heldense Bossen 

Noord-Holland
1   Noorder Sandt
2   Sint Maartenszee
3   Tempelhof

Brabant
1   Ullingse Bergen

Overijssel
1   Akkertien op de Voorst
2   Rheezerwold
3   Holterberg
4   Noetselerberg
5   Kaps

Gelderland
1   Ackersate
2   Bosgraaf
3   Haeghehorst
4   Hertshoorn
5   Jutberg
6   Wije Werelt
7  Rotonde
8  Zandhegge

Zeeland
1   Duinoord
2   Ginsterveld 
3   International
4   Julianahoeve
5   Meerpaal 
6   Ons Buiten
7   Paardekreek
8   Pekelinge
9   Scheldeoord

10   Westhove
11   Wijde Blick
12   Zeeuwse Kust
13   Zwinhoeve

Overijssel; fantastisch en gemoedelijk!

Noord-Holland; heerlijk en zonnig!

Gelderland; verrassend en bloeiend!

Brabant; veelzijdig en bourgondisch!

Zeeland; authentiek en gastvrij!

Limburg; onvergetelijk en mooi!

Drenthe; sportief en natuurlijk!


