
 
HET VERBLIJF (voor eigen kosten) 
 
 Villapark de Weerribben  

Verblijf in een 4– of 6-persoonsvilla op het Villapark met ruime tuin, veel privacy en zijn vanaf 
woensdag 25 mei 16.00 uur beschikbaar t/m maandagochtend 30 mei 2022 Op dit moment (wo 30 
maart 2022) zijn er nog 13 villa’s beschikbaar. 
De prijs is vanaf € 750,00 voor de periode woensdag tot maandagochtend 

Camping de Eikenhof  

Aangrenzend aan het Villapark en op 5 minuten loopafstand van ‘t Binnenhof, is deze camping 
gevestigd en biedt de volgende mogelijkheden: 
-Tourplaats voor 2 personen € 139,00 (4 pers. € 189,00) 
-Comfortplaats voor 2 personen € 155,00 (4 pers. € 205,00) 
-Super comfortplaats (privé sanitair) € 205,00 (4 pers. 255,00)  
 
Het verblijf is inclusief gebruik sanitair, toeristenbelasting en WIFI. De campingplaatsen zijn 
beschikbaar vanaf woensdag 25 mei t/m maandag 30 mei.  

Park Waterstaete Ossenzijl  
Dit park met 4_– en 6-perssons Watervilla’s met bijbehorende sloep ligt op 5 autominuten afstand 
van het Villapark (eventueel shuttleservice mogelijk). Op dit moment (30 maart 2022) zijn er nog 27 
watervilla’s vanaf woensdag 25 mei 16.00 uur beschikbaar t/m maandagochtend 30 mei 
2022beschikbaar. 
De prijs is vanaf € 1250,00 voor de periode woensdag tot maandagochtend 
 
Bovenstaande verblijfsmogelijkheden zijn aan te vragen en/of te reserveren via 
reserveren@restww.nl 
             
B&B ’s in de omgeving  van het Villapark,  

• B&B  Oldemarkt,    Het Walveld 1, Oldemarkt  
• B&B Snel thuis Oldemarkt,   Kruisstraat 38, Oldemarkt  
• Landgoed Spinnerskaampe,   8378 JD Paasloo  
• B&B to the point,    Venebosweg 2, Ossenzijl  
• Hoeve Blitterswijk,    Woldlakeweg 7, Scheerwolde  
• B&B de Vrijstaten,    Hoogeweg 7, Kalenberg  
• B&B Bij Joop    Kalenberg Zuid 1, 8377 HE Kalenberg 

 
Hotels in de omgeving van het Villapark (alle op ca 10 minuten rijden) 

• Van der Valk     Wolvega  
• Fletcher hotel     Steenwijk     
• Fletcher hotel     De Eese      
• Geertien     Muggenbeet 3, 8356 VK Blokzijl   

 
Eventueel is er een shutttle-service tussen Villapark en B&B/Hotel 
acoomodaties. Uw auto staat op een voor de CTH gereserveerd 
parkeerterrein op het villapark. 


