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Vakantie @ de Leistert
Het leuke van vakantie is voorpret.
Die begint hier!

Voorpret|met Augmented Reality
2

Ontdek de Leistert al voor je vakantie digitaal. Ontdek de
informatie in dit magazine via augmented reality. Download
Aurasma op je smartphone of tablet, wordt vrienden met de
Leistert en laat de voorpret maar beginnen. Op iedere pagina
met het AR-icoontje is iets te beleven, veel plezier!

Een spettervakantie
voor iedereen!
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Misschien wel de belangrijkste faciliteit van de Leistert – water!
Zwemmen, glijden, bubbelen, deinen op de golven, het kan
allemaal in onze uitgebreide voorzieningen. We maken er een
spetterende vakantie van.

De Plaza,
het kloppend hart van de Leistert

In dit “Er even lekker tussenuit-magazine 2015” breng je via de
Aurasma-app het magazine tot leven met je smartphone of tablet.
•
Download in Playstore of App Store de app “Aurasma”
(je hoeft geen account aan te maken) en open de app
•
Klik op het driehoekje onderin het scherm
•
Zoek naar “Leistert” met het loepje
•
“Follow” het Leistert-kanaal
•
Scan de pagina’s in het magazine waar
een AR symbooltje staat
•
Laat het magazine tot leven komen, veel plezier!
Kijk voor meer informatie op leistert.nl/app

6

Altijd mooi weer op de Plaza. Lekker warm en comfortabel. Het
indoor speeltoestel zorgt voor urenlang speelplezier. Neem
plaats op het indoor terras en laat de kids maar spelen. Grenzend
aan de Plaza vind je ook onze horecafaciliteiten, supermarkt en
bowlingbanen, bekijk het allemaal op deze pagina’s.

Actief @deLeistert
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Lekker bezig zijn tijdens je vakantie, er is op de Leistert zoveel
te beleven. Dus check de sportieve mogelijkheden, alle
speelvoorzieningen en onze mooie visvijver. Weet je wie er ook
altijd erg actief zijn? Pluck & Pien. Ook dit jaar gaan ze onze
kleinste gasten weer een geweldige vakantie bezorgen.

Hartje Limburg
ontdek de verrassende omgeving
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De Leistert ligt in HartjeLimburg, een mooi gebied vol natuur,
Maasplassen, mooie historische steden, dierentuinen en
attractieparken. We geven je graag wat extra tips voor een
mooie vakantiedag vol beleving!

Lekker kamperen
buiten (be)leven
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Kamperen op topniveau, dat is kamperen bij de Leistert. Ontdek
alle kampeerplaatsen en vind je ideale plekje. Er is zoveel keuze
dat we ons een beetje keuzestress kunnen voorstellen. Check dus
zeker deze pagina’s, alle bijzonderheden per type plaats staan
hier duidelijk op een rijtje.

Huren op camping
kamperen in alle luxe

14

De Leistert wordt steeds meer Glamping. Zeker met de nieuwe
Glamping Tenten hebben we weer een mooie aanvulling op onze
huurmogelijkheden. Maar vergeet ook zeker de kleurrijke Lodges
niet, of de sfeervolle Cabins. Alles staat lekker voor je klaar, niets
opbouwen en inrichten, alleen je koffers uitpakken en genieten
maar.

Buitenhof de Leistert
luxe vakantieboerderijen
Tijdens je vakantie genieten van alle denkbare luxe. Buitenhof de
Leistert staat voor rust, sfeer en authenticiteit. Kindvriendelijk, in
comfort-, luxe of VIP-variant, of rolstoelvriendelijk. Wij zetten
alle opties graag voor je op een rij.
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Blijf op de hoogte van alles wat er gebeurt op en
rondom de Leistert. Volg ons:
16

Twitter:
Facebook:
Facebook:
Google+:

@Leistert
facebook.com/deLeistert (Buitenhof)
facebook.com/RecreatieparkdeLeistert (Camping)
https://plus.google.com/114729682482358163766

Beleef Recreatiepark
de Leistert

De meest complete vakantie

Camping

Buitenhof

Recreatiepark de Leistert is compleet, voor
iedere vakantieganger vind je hier een mooie
overnachtingsplek. De vele faciliteiten maken
een verblijf méér dan waard. En of je nu kiest
voor gezellige drukte tijdens de schoolvakanties
of de heerlijke rust tijdens voor- en naseizoen,
alle faciliteiten zijn dagelijks geopend. Vakantie
op de Leistert voelt dus ook altijd als echte
vakantie!

Een mooi plekje vinden is op onze grote
camping niet zo moeilijk, heerlijk luxe met privé
sanitair (incl. vaatwasser), mooi in het groen
op veld Vijverberg of gezellig op een veldje
met boomspeelhuisjes op de Zomerhof, en
nog zoveel meer keuzes. Heb je geen eigen
kampeermiddel? Vanaf dit jaar hebben we ook
stoere Glamping Tenten in de verhuur. Da’s
kamperen, maar dan met alle denkbare luxe.

De authenticiteit straalt er vanaf, Buitenhof de
Leistert. Mooie vakantieboerderijen, sfeervol
van inrichting en volop luxe. Een mooi parkje
doorkruist het terrein. Om de paar honderd
meter staan er leuke speelelementen. Zo willen
de kids de hele dag wel wandelen! Genieten in
alle luxe bij Buitenhof de Leistert!
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Subtropisch zwemparadijs
Vakantie is pas echt vakantie met een heerlijk
subtropisch zwemparadijs. Altijd de mogelijkheid om te
spetteren en ravotten in het water, of het nu regent,
sneeuwt of de zon schijnt. Je zwembadpasje verleent je
tijdens je verblijf onbeperkt toegang tot de zwembaden.
Dus of je nu ’s ochtends even wat baantjes wilt trekken,
of de hele middag met de kinderen in het water ligt, jij
bepaalt hoelang je blijft. Twee grote aparte bassins, elk
met een eigen glijbaan, stroomversnellingen, bruis
banken en bubbelbaden. En vergeet de peuter- en
kleuterbaden niet, met veilige en kleurrijke speel
voorzieningen. Het kan niet op!

Verwarmd golfslagbad met ligweide
Lekker actief in de golven, de deining neemt je mee! In
een aflopend groot bad is het goed toeven tijdens de
heerlijke zomermaanden. Een beetje afhankelijk van de
weersomstandigheden is het golfslagbad tijdens de
zomermaanden dagelijks geopend. Maar, hou je goed
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vast, de golven zijn sterk! En lekker even uitrusten
en genieten van het zonnetje? Op de ligweide is
het lekker genieten.

Roei/zwemvijver met strand
Ook aan natuurwater geen gebrek op de Leistert.
Gelijk naast het zwembad ligt de vergrootte roei/
speelvijver. We hebben flink wat water en strand
toegevoegd. En steeds meer speelelementen
zorgen er ook hier voor dat het voor de kinderen
goed toeven is. Verder kun je hier lekker zonnen,
een boekje lezen of zandkastelen bouwen. Lekker
met een bootje de vijver op kan ook, uiteindelijk
maakt de sproeier je toch wel nat. Aan de
ligweide grenst ook nog de grote speeltuin, dus
ook op minder zonnige dagen is deze plek een
echte trekpleister. Op het strand van de roei/
speelvijver worden voor seizoen 2016 nog extra
speelvoorzieningen geplaatst, dus nog meer
speelplezier!

Alle zwemfaciliteiten op een rijtje:
Binnen:
• Subtropisch zwemparadijs met 2 bassins (30ºC)
• Stroomversnelling
• Familie-waterglijbaan
• Waterglijbaan
• Watersproeiers
• Bubbelbaden (32ºC)
• Zwembadterras met barretje
• Invalidenunit
• Kleedhokjes, toiletten, douches en kluisjes
• Peuter- en kleuterbad (32ºC)
• Buitenterras met ligstoelen
Buiten:
• Verwarmd golfslagbad (40x15 meter)
• Waterglijbaan
• Peuterbad
• Ligweide
• WC/douches/kluisjes
• Roei/zwemvijver met strand en ligweide
• Strand met diverse waterspeeltoestellen
• Buitenbad periode: mei tot september
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Overdekt spelen en genie

ten

Overdekt spelen en genieten
Op de Leistert maakt het niet uit of het regent of de
zon schijnt. Op de Plaza is het altijd droog en
aangenaam. Via het grote glazen dak halen we buiten
naar binnen. De zonnestralen op je gezicht, maar als
het regent…..nergens last van! Tijdens feestdagen of
andere bijzondere periodes wordt de Plaza in thema
gedecoreerd. Halloween, herfst, Sinterklaas, je geniet
in stijl van je kopje koffie op het terras. Grenzend aan
het terras staat een geweldig speeltoestel voor
kinderen tot 10 jaar. Dat is dubbel genieten, voor jezelf
en de kids!

Smulhoek
In de zomer is het hier dringen voor de lekkerste ijsjes,
maar ook tijdens de rest van het jaar kun je hier terecht
voor broodjes, pizza’s en andere lekkers. We hebben
onlangs zelfs een koffiecorner toegevoegd, latté on
the go!

Restaurant Croy
De gezelligheid die de restaurants van Croy zo
kenmerkt, vind je ook hier. Een driegangenmenu voor
een schappelijke prijs en ook de kinderen worden zeker
niet vergeten. Alle dagen geopend (ook tijdens voor-,
naseizoen en winterperiode).
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Plaza | hier is het altijd mooi weer!
Sportcafé

Snackbar

Even gezellig biljarten, of darten. Toch nog even die
voetbalwedstrijd kijken? Kom gerust naar het
Sportcafé, altijd gezellig. Tijdens de schoolvakanties
worden hier ook de bingo-avonden, disco’s en vele
andere activiteiten georganiseerd.

De beste plek voor de lekkere trek. Aan de buitenzijde
van de Plaza (campingzijde) ligt de snackbar. Lekkere
goudgele frietjes en overheerlijke snacks. Smullen!

Bowlingbanen
De perfecte bezigheid voor lange winteravonden,
maar ook in de zomerperiode een leuke activiteit.
En iedereen kan meedoen! Bij de kleintjes zetten we de
hekjes omhoog. En met het blacklight aan maken we er
echt een feestje van.

Supermarkt Pakgro
Niets zo belangrijk tijdens de vakantie als heerlijke verse
broodjes in de ochtend. Zo begint de vakantiedag goed!
Maar natuurlijk is dat niet het enige wat verkrijgbaar is bij
de supermarkt. Een uitgebreid assortiment staat tot je
beschikking. Menig lokale supermarkt zou er jaloers op
zijn. En online je boodschappen bestellen kan ook.
Check leistert.nl voor meer informatie.
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n voor
Alle faciliteitnetie
een topvaka
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Spelen, relaxen en ravot

ten

De belangrijkste faciliteiten op en rondom de Plaza heb
je al op de vorige pagina kunnen bekijken, maar daar
houdt het niet op. De Leistert is compleet, héél compleet.

Als je niet wil,
hoef je het park echt niet af
De hele vakantie gewoon lekker nergens naar toe, dat is
pas relaxen. En het kan op de Leistert. Voor de
boodschappen en lekker eten hoef je sowieso niet ver te
gaan, maar vakantie is natuurlijk meer dan alleen lekker
eten.
Lekker actief bezig zijn kun je volop bij de Leistert. Een
potje midgetgolf, een balletje trappen op een van de
sportvelden. En wat dacht je van ons volledig verharde
sportveld met een mooie tennisbaan, maar ook
kooivoetbal en basketbal.
Volop mogelijkheden voor een actief middagje.
Even een echte sportieve uitdaging aangaan? Breng dan
een bezoekje aan het naastgelegen Mico Lifestyle
Centre. Met een sport-passepartout (bijboeken bij
reservering) ben je ook tijdens je vakantie verzekerd van
voldoende beweging.

Recreatie@deLeistert,
stoer, sportief en volop beleving.
Gedurende het volledige campingseizoen worden er
dagelijks vele leuke recreatie-activiteiten georganiseerd
(tijdens de winterperiode alle weekenden en
schoolvakanties). De recreatie-activiteiten richten zich
vooral op gezinnen met kinderen van 4 t/m 16 jaar.

Alle overige faciliteiten op een rijtje:
Algemeen:
• Recreatieteam tijdens alle weekenden
en schoolvakanties
• WIFI op het hele park (tegen betaling)
Binnen:
• Plaza met indoor speeltoestel
• Het Klushuis – knutselen en klussen
• Wasserette
• Restaurant Croy
• Smulhoek
• Sportcafé
• Snackbar
• Bowlingbanen
• Supermarkt Pakgro

Van stoere klusactiviteiten in Het Klushuis, magisch
theater met Pluck & Pien tot de leukste sportactiviteiten.
Alle activiteiten worden in een categorie 4+, 8+ of 12+
ingedeeld. Zo zie je in één oogopslag wat je allemaal
kan doen tijdens je vakantie.

Wat zijn ze leuk…….Pluck & Pien
en niet te vergeten Dr. Fillestijn.
Tijdens je vakantie kom je ze zeker tegen, de grote
vrienden Pluck & Pien. Tijdens vele 4+ activiteiten spelen
ze een grote rol en vermaken ze de kleintjes met
minidisco, theater, Pien’s waterfestijn en nog veel meer.

Pluck
ziet eruit als een stoere knul, maar eigenlijk is hij best
heel lief. Vooral voor Pien. Pluck is wel nogal
beweeglijk, eigenlijk kan hij niet stil blijven staan.
Weet je waarom? Als hij tè lang stilstaat groeien de
wortels uit zijn benen!

Pien
houdt van water. Ze is een enorme fan van het
subtropisch zwembad en dat is eigenlijk wel logisch.
Als Pien het te koud krijgt, kleuren haar haren blauw. Ze
kan dan zelfs bevriezen en zal iedereen op de Leistert
moeten helpen om haar weer een beetje warm te krijgen.

Dr. Fillestijn
de verstrooide plaaggeest van Pluck en Pien zou het
liefst de hele dag bezig zijn met onderzoekjes en testjes
naar de beide vrienden. Pluck & Pien doen er dus alles
aan om hem te ontwijken. Help je ze mee?

Buiten:
• Grote speeltuin
• Diverse kleine speelhoekjes
• Midgetgolfbaan
• Voetbalvelden
• Verhard sportveld met tennisbaan,
kooivoetbal en basketbal
• Beachvolleybalvelden
• Jeu de Boules baan
• Kinderboerderij
• Visvijver
• Fiets- en skelterverhuur
• Fietscrossbaan
• Tafeltennistafels
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Gezelligheid met een zachte ‘g’
De Leistert ligt in het hart van Limburg, daar waar het
leven nog gezellig is. Ontdek die gezelligheid tijdens een
mooie wandeling of fietstocht. De omgeving is het
ontdekken waard. Afstappen kun je bij natuurgebied
Leudal, met ravijnachtige beekdalen, wind- en
watermolens en schitterende kastelen en boerderijen. Of
pak een terrasje langs de Maas, da’s genieten met een
hoofdletter G.

Roermond, veelzijdige trekpleister
Vakantie op de Leistert kan bijna niet voorbij gaan
zonder een bezoek aan het mooie en veelzijdige
Roermond. In het Designer Outlet is het letterlijk “shop till
you drop”, maar ook in de historische binnenstad ligt de
slagingskans voor een mooi koopje wel heel hoog. Klaar
met winkelen? Pik een terrasje aan de levendige
Roerkade, of kies voor een lekker hapje op de markt.
Uitzicht op het historische stadhuis met een draaiend
carillon.

Het ideale gezinsuitje
Vakantie met kinderen betekent bijna automatisch ook
‘eropuit’. Het kiezen van het leukste dagje uit is nog best
een opgave, er is zoveel keuze. Toverland mag in ieder
geval in dat lijstje niet ontbreken. Dit mooie attractiepark
is een bezoek meer dan waard. Vergeet dan zeker
achtbaan Troy niet. Met een snelheid van 90 km/h is deze
houten achtbanen alleen voor durfallen.
Wie durft?
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Hartje Limburegvarieerd!
Verrassend g
Tips

voor heerlijke vakantiedagen!
Fietsen en wandelen / natuurgebieden
• Touchscreen bij de receptie met toeristische
informatie | print je eigen routes
• Natuurgebied Leudal
• Natuurgebied de Groote Peel
• Natuurgebied de Meinweg
• Ruiterpaden
Attractieparken, dieren- en speeltuinen
• Attractiepark Toverland
• Aardbeienland
• Fun Forest / Klein Zwitserland
• Gaia Zoo
• Plopsa Indoor Hasselt
• Irrland
• Kasteelpark Born
• Natur- und Tierpark Brüggen
Waterrecreatie
• De Maasplassen | grootste aaneengesloten
wateren van Nederland (boottochten,
sloepverhuur)
• Fun Beach in Panheel
• Dagstrand de Weerd
Shoppen en steden
• Binnenstad Roermond
• Designer Outlet Roermond
• Maasboulevard Venlo
• Thorn | het witte stadje
• Brüggen
Musea
• Openluchtmuseum Eynderhoof
• Limburgs Museum
• Museum Terug in de Tijd
• Kasteelmuseum Hoensbroek
Golfbanen
• Golfdomein Kapelkeshof
Sportief bezig zijn
• Mico Lifestyle Centre
• Manege Stal Cuypers
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Kamperen op topniveau
De keuze en variatie op de Leistert is enorm!
We hebben veldjes met leuke speelhoekjes voor
de kinderen. Op zoek naar meer privacy?
Kies dan voor een plaats in een laantje, rustig
gelegen in het groen. Op welke plek je ook
vakantie viert, je kampeert altijd op topniveau.
De Leistert is al enkele jaren door ANWB en
ADAC uitgeroepen tot BestCamping en behoort
daarmee tot de top van Europa.

Kampeerplaatsen met
boom/speelhuisjes
Op een gedeelte van veld Zomerhof staan de
leukste speelelementen op de kampeervelden,
waarvan zelfs enkele boomspeelhuisjes. Maar
ook trampolinepaden, apentouwen, een
zandbak, een klimspin. Ieder veldje heeft iets
anders, maar overal kan door de kinderen naar
hartenlust worden gespeeld.

Privé Sanitair
We hadden al één rijtje met 12 plaatsen met
privé sanitair. Dat is zo goed bevallen, dat
we er voor seizoen 2016 weer 12 plaatsen
extra bijmaken. Heerlijk luxe kamperen met de
badkamer naast de deur. Iedere badkamer heeft
in ieder geval douche, toilet, wastafel en een
heuse vaatwasser. Met verwarming, dus het hele
seizoen comfortabel kampeergenot.
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Standaard kampeerplaatsen
Plaatsen van ca. 90 m²
4 Amp. elektra

Standaard plusplaatsen
Plaatsen van ca. 90-100 m²
10 Amp. elektra

Comfortplaatsen autovrij
Plaatsen 90-120 m², veld Vijverberg
10 Amp. elektra
Water aan- en afvoer
CAI-aansluiting

Comfortplaatsen met auto
Plaatsen 90-120 m², veld Zomerhof en Elzenhof
10 Amp. elektra
Water aan- en afvoer
CAI-aansluiting

Comfortplaatsen met huisdier
Plaatsen 90-100 m², veld Reppel
10 Amp. elektra
Water aan- en afvoer
CAI-aansluiting

Privé Sanitair
Plaatsen 100-130 m², veld Lentehof
16 Amp. elektra
Privé sanitair unit met douche, toilet
en wastafel (incl. keukenblokje met
vaatwasser)

Kies je favoriete plekje
Kamperen met huisdieren
Een groot gedeelte van het campingterrein van
de Leistert is huisdiervrij, net als de Plaza met de
horecavoorzieningen. Het kamperen met huisdieren
is voorbehouden aan kampeerders op veld Reppel.
Een wandelingetje maken met je geliefde viervoeter
is mogelijk vanuit de Reppel naar de hoofdingang
van de camping (uiteraard aangelijnd).
Op het sportveld achter veld de Reppel is nog een
extra hondenuitlaat-plek.
Als extra is er bij het toiletgebouw ook nog een
hondendouche, lekker op de warme dagen!

Inbegrepen bij het huren van een
kampeerplaats
-	Elektra (behalve bij enkele langere kampeerarrangementen;
- Één bijzettentje (max. 6m²);
- Parkeerplaats voor één auto;
-	Onbeperkt gebruik van het subtropisch zwembad
en de zwemvoorzieningen buiten;
- Toegang tot alle faciliteiten;
- De meeste activiteiten van het recreatieteam;
- Douches en warm water.

Hulphonden zijn op de Leistert overal
toegestaan.
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kamperen in luxe
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Mooie kleurrijke chalets
en gave Cabins
Kleurrijke laantjes Leistert Lodge
(4-persoons | 36 m²)
Het kleurrijke laantje met de Leistert Lodge mag er
zijn, al zeggen we het zelf. De Leistert Lodge is de
meest luxe verhuurvariant op de Leistert. Met een
vaatwasser en magnetron kun je bijna niet meer
spreken van kamperen. En toch, als je aan het einde
van de dag nog even lekker geniet van je overdekte
terras, overheerst het kampeergevoel. Maar dan met
een gouden randje!

Leistert Cabin
Glamping onder de trekkershutten
(2- en 4-persoons |ca. 14 m² en 18 m²) .
De Leistert heeft nieuwe trekkershutten, maar dan
gelijk ook wel hele mooie! Grappig van vormgeving
en zeker voor een trekkershut lekker luxe.
Je hebt zelfs je eigen toilet, dus alleen douchen doe
je in het toiletgebouw. Met een senseo-apparaat en
een TV is deze Cabin zo luxe, dat je graag nog een
extra nachtje bijboekt.

Heihorst Chalet

Simple Camp

(4- en 6-persoons | 31 m² en 40 m²)
Comfortabel en gezellig op een veldje. Deze wat
meer traditionele huurcaravan is van alle gemakken
voorzien. Bij de 6-persoons variant heb je zelfs de
beschikking over 2 badkamers.

Compact en toch compleet (ca. 15 m²).
In samenwerking met Simple Camp staan op de
Leistert ook nog 2 stuks 4-persoons Midi-Chalets.
Compact en toch compleet, dus heerlijk voor één
nachtje of een kleine mini-vakantie.

Glamping Tent

Simple Camp met douche

(5-persoons | 45 m² )
Het nieuwe kamperen, vanaf seizoen 2016 ook op de
Leistert. Comfortabele safaritenten met stoer
steigerhouten interieur. En toch…..alle luxe en
comfort van thuis. Een praktische en complete
badkamer, met douche en toilet en een volledig
uitgeruste keuken. En dat hemelbed…….héérlijk!

Compact en toch compleet (ca. 17 m²).
In samenwerking met Simple Camp plaatsen
we voor seizoen 2016 nog 4-stuks 4-persoons
Midi-Chalets. Deze variant is helemaal compleet,
hij is n.l. inclusief badkamer. Perfect voor een
zorgeloos verblijf.

Leistert Lodge
• 2 slaapkamers
• Centrale verwarming
• Badkamer met douche en toilet
• Woonkamer met TV
• Ingerichte keuken met senseo,
magnetron en vaatwasser
• Overdekt terras met meubilair
Heihorst Chalets
• 2 (of 3) slaapkamers
• Verwarming
• Badkamer (2 bij 6-p.) en toilet
• Woonkamer met TV
• Ingerichte keuken  met
koffiezetapparaat en magnetron
• Terras met meubilair en parasol
Leistert Cabin en Simple Camp
(2 of 4-persoons) en Simple Camp (4-persoons)
• Keukenblok met kookplaten, senseo en koelkast

• Toilet
• 2 –persoons bed (bij 4-p. nog extra stapelbed)
• Zit- en eethoekje met TV
Simple Camp met douche
(4-persoons)
• Keukenblok met kookplaten, senseo en koelkast
• Badkamer met douche en toilet
• 2 –persoons bed (bij 4-p. nog extra stapelbed)
• Zit- en eethoekje met TV
Glamping Tent
(5-persoons)
• 2 slaapkamers
• Badkamer met douche en toilet
• Woonkamer met TV
• Ingerichte keuken met senseo en magnetron
• Gedeeltelijk overdekt terras met picknicktafel
en extra stoelen
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Vrijheid in een
schitterende ambiance
Authentieke vakantieboerderijen
Heerlijk luxe vakantiehuizen voor 5 t/m 13 personen
met de uitstraling van een mooi dorpje. Genieten van
sfeer, rust en volop ruimte, dat is Buitenhof de Leistert.
Met een flinke variatie aan grootte en mate van luxe
vind je altijd de vakantieboerderij die bij je
gezinssamenstelling past. Of je nu een reünieweekend
met opa en oma organiseert, of met je gezin de
zomervakantie doorbrengt, bij Buitenhof de Leistert
ervaar je vakantiegevoel!

Nieuwe vakantiehuizen – fase 4
Op de plattegrond is het al een beetje zichtbaar, de
uitbreiding van nieuwe vakantiewoningen in fase 4.
Exacte ingangsdata voor de verhuur zijn nog niet
bekend, hou hiervoor onze website en Social Media
in de gaten. Het wordt heel anders dan de
vakantieboerderij, hier zie je authenticiteit in een
modern jasje!

Klim-speelhal en uitbreiding horeca
Bij de realisatie van fase 4 (verwacht medio 2016/
begin 2017) wordt er op dit gedeelte van het terrein
tevens een klim-speelhal (incl. hoogteparcours) èn
nieuwe horecafaciliteiten gecreëerd. Een mooie
nieuwe plek voor perfecte vakantiebeleving en (niet
onbelangrijk) meer diversiteit in ons aanbod eten en
drinken.
Hou onze website en Social Media kanalen in de
gaten voor de laatste nieuwtjes.

Comfort of Luxe
altijd een compleet verblijf
Vrijwel alle type huizen zijn uitgevoerd in een
Comfort- of Luxe variant. Alle vakantieboerderijen
zijn vrijstaand en staan op ruime kavels. De
woonkamer is altijd voorzien van een playstation 3
met internetaansluiting, gamen maar! (spellen te huur
bij de supermarkt)

Net een beetje meer luxe?
Omdat het kan!
Vakantie mag best een beetje verwennerij zijn, je
leeft er tenslotte een heel jaar naar toe. Bij een luxe
vakantieboerderij vind je buiten de voorzieningen
van een Comfort woning nog extra:
•
Combi-magnetron
•
Badkamer met whirlpool en sauna
•
Was-droogcombinatie in berging
•
Overdekt terras
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Mindervalide voorzieningen
Bij Buitenhof de Leistert zijn ook 7-persoons
(comfort) mindervalide vakantieboerderijen
beschikbaar.
De begane grond is volledig ingericht voor
rolstoelgebruikers door middel van extra brede
deuropeningen, drempelvrije doorgangen,
royale leefruimte met voldoende draairuimte
voor een rolstoel en een grote slaapkamer met
een aangrenzende aangepaste badkamer met
toiletbeugels, rolstoeldouche en
alarmvoorzieningen. Ook in deze woning is in
alle ruimtes vloerverwarming aanwezig.

Huisdiervriendelijke
vakantiehuizen

Volop variatie in luxe
5-persoons vakantieboerderij (ca. 87 m²)
• 3 slaapkamers
• Luxe badkamer met ligbad
• Keuken met vaatwasser, magnetron en
koffiezetapparaat
• Aparte berging
• Woonkamer met flatscreen TV en playstation 3
• Vloerverwarming in alle ruimten
6-persoons vakantieboerderij VIP (105 m²)
• 3 slaapkamers (1 op begane grond)
• Luxe badkamer met ligbad, inloopdouche,
whirlpool en sauna
• Extra badkamer met inloopdouche en wastafel
• Keuken met vaatwasser, combi-magnetron en
senseo
• Aparte berging met was-droogcombinatie en
Weber BBQ

• W
 oonkamer met gashaard, flatscreen TV en home
cinema set, playstation 3 en dockingstation voor
iPod/iPhone
• Overdekt terras met terrasheater
• Vloerverwarming in alle ruimten
7-persoons vakantieboerderij (ca. 103 m²)
• 3 slaapkamers (1 op begane grond)
• Luxe badkamer met ligbad
• Badkamer met inloopdouche
• Keuken met vaatwasser, magnetron en
koffiezetapparaat
• Aparte berging
• Woonkamer met flatscreen TV en playstation 3
• Vloerverwarming in alle ruimten

Van ieder type zijn enkele huizen geschikt voor
het meenemen van huisdieren. Meldt dit dus
altijd bij reservering. Wil je de tuin afgeschermd,
boek dan een combinatie dier- en
kindvriendelijk!

Kindvriendelijke vakantiehuizen
Met kinderen wil je dat een vakantiehuis leuk en
sfeervol is, maar bovenal veilig! Voor de kleine
ontdekkers hebben we op de Leistert
kindvriendelijke huizen. Met een traphekje
bovenaan de trap, afgeschermde
wandcontactdozen en een omheinde tuin, zodat
ze lekker veilig buiten kunnen spelen. In de
berging staat een was-droogcombinatie (ook in
de Comfort huizen) en een bolderwagen voor
heerlijke ritjes naar de speeltuin. Uiteraard staat
er standaard een kinderbed, box en kinderstoel
voor je klaar.
In alle huizen kan er altijd nog een peuterpakket
bijgeboekt worden, bestaande uit een
kinderbed en kinderstoel.
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Met de hele familie in één hu

is, Gezellig!

Met z’n allen!
Buitenhof de Leistert heeft verschillende vakantiehuizen
voor grotere groepen, voor iedere gezinssamenstelling
is een passende woning te vinden.
Al eens gedacht aan een lekker lang weekend weg met
de hele familie? Door de vele faciliteiten van de
Leistert zijn onze grotere huizen bij uitstek geschikt
voor vakanties met meer generaties. Of dat nu een
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lekker weekendje is, of een langere vakantie samen met
opa en oma, alle generaties genieten hier met volle
teugen.

Iets te vieren?
Bij de Leistert boek je bij de vakantieboerderij heel
eenvoudig een feestarrangement. Een versierde
woning, een fles wijn die klaarstaat en een heerlijke
Limburgse vlaai. Lekker!

9-persoons
vakantieboerderij
(ca. 122 m²)
• 4 slaapkamers (2 op begane grond)
• Luxe badkamer met ligbad
• Badkamer met inloopdouche
• Keuken met 5-pits kooktoestel, vaatwasser,
magnetron en koffiezetapparaat.
• Aparte berging
• Woonkamer met flatscreen TV
en playstation 3
• Vloerverwarming in alle ruimten
De 9-persoons vakantiehuizen zijn in comfort en
luxe variant aanwezig, de 11- en 13-persoons
alleen in luxe variant.
Check nog meer informatie over de
vakantieboerderijen, plattegronden en
filmpjes op leistert.nl

11-persoons luxe
vakantieboerderij
(ca. 150 m²)
• 5 slaapkamers (2 op begane grond)
• Luxe badkamer met ligbad, whirlpool
en sauna
• Badkamer met inloopdouche
• Badkamer met luxe stoomdouche
op de begane grond
• Keuken met 6-pits fornuis incl. oven
vaatwasser, magnetron en 2
koffiezetapparaten
• Aparte berging met extra koelkast
• Woonkamer met flatscreen TV
en playstation 3
• Vloerverwarming in alle ruimten

13-persoons luxe
vakantieboerderij
(ca. 164 m²)
• 6 slaapkamers (2 op begane grond)
• Luxe badkamer met ligbad, whirlpool
en sauna
• Badkamer met inloopdouche
• Badkamer met luxe stoomdouche
op de begane grond
• Keuken met 6-pits fornuis incl. oven
vaatwasser, magnetron en 2
koffiezetapparaten
• Aparte berging met extra koelkast
• Woonkamer met flatscreen TV
en playstation 3
• Vloerverwarming in alle ruimten
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