Camping De Wije Werelt wordt elfde Nederlandse EuroParcs
resort
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Camping De Wije Werelt in Otterlo gaat over in andere handen. EuroParcs kan met de aankoop van camping De
Wije Werelt een nieuwe doelgroep bedienen. Nog niet eerder heeft EuroParcs de mogelijkheid geboden om
vakantiehuizen op de Veluwe te kopen en te huren. Het is voor EuroParcs het elfde resort in Nederland. (+ één op

Bonaire)
Camping de Wije Werelt is nu nog onderdeel van de Ardoer samenwerking. Het park beschikt, naast een
camping, ook over diverse verhuuraccommodaties, veelal met een natuurlijke uitstraling; ingerichte tenten,
trekkershutten, lodges, stacaravens en vakantievillas. Er is ook een mooi pakket met centrale voorzieningen
aanwezig. Plannen met de camping Wim Vos; ,,We willen het hart van De Wije Werelt intact houden. De familie
Prangsma heeft in de afgelopen tientallen jaren iets heel moois neergezet en daarop willen we voortborduren.
Horecagebouw De Houtzagerij met zijn bijzondere design, de indoor speeltuin, het zwembad, maar ook de
natuuraccommodaties: Ze maken deze camping uniek en ook van deze tijd. Want met materialen uit het bos
een mooie en originele vakantiewoning bouwen, dat is duurzaam en origineel en wat de consument anno 2017
wil. Wij gaan als nieuwe eigenaren door op deze weg: We willen meer vakantiehuizen bouwen in een stijl die
past in de tradities van de Veluwe.” Wouter Vos; ,,Midden op de Veluwe en grenzend aan een zandverstuiving,
dát maakt deze locatie voor ons zo uniek. Wij zijn er trots op dat wij deze plek toe mogen voegen aan de
EuroParcs-ketting en hiermee een fantastische locatie aan kunnen bieden aan aspirant-kopers en potentiële
huurders.” Camping De Wije Werelt heeft alle vaste gasten schriftelijk via een nieuwsbrief over de verkoop
ingelicht. EuroParcs denkt in het voorjaar van 2018 de eerste nieuwe vakantiewoningen te kunnen opleveren.
Meer informatie: Camping de Wije Werelt www.europarcs.nl
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