Efteling start met bouw van nieuw vakantiepark
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Vanaf 2017 komt krijgt de Efteling er een vakantiepark bij. Deze week wordt met de bouw gestart van Efteling
Loonsche Land, met daarin 66 vakantiewoningen en een hotel. De Efteling toont vandaag de eerste schetsen van
de bijzondere accommodaties in het nieuwe vakantiepark.
[gallery columns="2" link="file" size="medium" ids="42386,42387,42388,42389"] Alleen al door de unieke
ligging boven, op en onder de grond zorgen de vakantiewoningen voor een speciale natuurlijke beleving. De
Efteling telt na de opening van Vakantiepark Loonsche Land in totaal 3.000 bedden. Vakantiepark Efteling
Loonsche Land Het nieuwe vakantiepark komt op loopafstand van de Efteling en aan de rand van
natuurgebied het Loonsche Land te liggen. Met de bouw van het ruim acht hectare grote vakantiepark is 30
miljoen euro gemoeid. Opening van Vakantiepark Efteling Loonsche Land staat gepland voor medio 2017. De
1.000 bedden die het nieuwe vakantiepark straks biedt, zijn verdeeld over vakantiewoningen, een hotel,
themakamers en een groepsaccommodatie. De vakantiewoningen Verspreid over het vakantiepark komen 65
knusse vakantiewoningen te staan, die passen bij de omgeving. De Boshutten, Heidehutten en Duinhutten zijn
deels geschakeld gebouwd, met natuurlijke materialen ingericht en geschikt voor 6 tot 12 personen. Hier boekt
men een verblijf voor meerdere dagen. Het hotel Het Loonsche Land Hotel wordt het kloppende hart van het
vakantiepark. Gasten met behoefte aan meer gemak en comfort kiezen voor een overnachting in een van de
75 kamers van het hotel. Het ligt aan een groot ven en heeft efficiënt ingerichte 4/5/6-persoonskamers. Ook
beschikt het Loonsche Land Hotel over een grote horecagelegenheid waar gasten kunnen ontbijten en dineren.
De themakamers Gasten die behoefte hebben aan de privacy van een eigen accommodatie én het comfort van
een hotel, hebben straks de keuze uit een van de 20 speciale themakamers die buiten het hotel liggen. De
themakamers zijn geschikt voor 4 tot 6 personen en maken onderdeel uit van het hotel. Boomzicht is gebouwd
op hoge palen, waardoor je uitkijkt over de boomtoppen van het Loonsche Land. In Duinzicht slaap je tussen
de duinen en Waterzicht is een accommodatie op palen in het water. Groepsaccommodatie de Schaapskooi
Groepen zijn straks in Vakantiepark Efteling Loonsche Land ook welkom. De riante – met riet bedekte –
Schaapskooi staat tussen de grazende schapen en biedt ruimte voor maximaal 12 personen. Bestaande
locaties Al sinds 1992 terecht kan de bezoeker terecht in het Efteling hotel en sinds 2009 in Vakantiepark
Efteling Bosrijk. Meer informatie: www.efteling.com
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