Groepsverblijf
De Wolf

Groepsverblijf
De Wolf
Woudenbergseweg 47
3711 AA Austerlitz
Tel. 0343 - 491 304

Reserveren
Om het groepsverblijf te reserveren of
om wijzigingen door te geven
in de reserveringsovereenkomst, is de
afdeling Reserveringen van de
Paasheuvelgroep bereikbaar.
Telefoonnummer:

Algemeen
De Wolf heeft direct zicht op het bos en is geschikt voor 40 personen. De recreatieruimte is voorzien van
veel glas zodat je echt een fantastische natuurbeleving krijgt! Deze accommodatie is onderdeel van het
gebouw de Leeuwenkuil en is te combineren met de andere delen tot maximaal 160 personen. Door de
inrichting van het gebouw heb je evengoed weinig last van andere groepen als je alleen de Leeuw
huurt.

0577 - 411 556
E-mail:
info@paasheuvelgroep.nl
Website:
www.groepsgebouw.nl
facebook.com/paasheuvelgroep
instagram.com/paasheuvelgroep

Vanuit de recreatiezaal is een directe toegang naar het verharde terras met grote picnicktafels. Aan de
achterkant vind je een groot speelbos en naast het gebouw ligt een grasveld die groepen mogen
gebruiken voor sport- en spelactiviteiten. Het wedstrijd geschikt voetbalveld (apart te huur) ligt vlak bij,
de accommodatie is dus perfect gelegen voor actieve groepen.
Paasheuvelgroep Austerlitz is een bosrijke locatie met verschillende accommodaties op Nationaal Park
de Utrechtse Heuvelrug. Op loopafstand kan de Pyramide van Austerlitz bezocht worden. Naast de

Faciliteiten
40 slaapplaatsen
4 douches

historische pyramide is er ook een speeltuin aanwezig, extra voordelig met de schoolkamp
arrangementen. Wil je graag zwemmen dan is recreatiepark Henschotermeer op fietsafstand te vinden.

4 toiletten (met wc-papier)
Keukeninventaris

In de omgeving van de Paasheuvelgroep Austerlitz ligt:
• Militair luchtvaart museum
• Zwembad Dijnselburg (korting op entree)
• Henschotermeer
• Pyramide van Austerlitz
• Centrum Zeist
• KNVB sportvelden

1 eet- en recreatieruimte
Buitenrecreatie
Speelveld + tennistafel
Kampvuurplaats
Geen televisie

Specifieke informatie over De Wolf

Wifi (tegen betaling)

Bedrijfsleider: Inge Brandt Corstius

Huisdieren niet toegestaan

De bedrijfsleider kan specifieke informatie geven over het groepsverblijf. Ook is de bedrijfsleider
bereikbaar om een afspraak te maken om het groepsverblijf te bezichtigen.

Nachtrustperiode geldig

Aankomst- en vertrektijden

Algemene
parkeerplaats

De Paasheuvelgroep hanteert standaard aankomst- en vertrektijden. Alleen in overleg met de
bedrijfsleider is het mogelijk om hiervan af te wijken.
* Meer informatie op de achterzijde van dit
informatieblad.

Reserveringen met catering
Tijdens het verblijf zijn er standaard cateringmenu’s. Er kan rekening gehouden worden speciale eet- en
dieetwensen. Deze kunnen minimaal 14 dagen voor aankomst doorgegeven worden.

Verblijfsperiode & catering

Faciliteiten

Weekend

Midweek

Slaapvoorziening

Aankomst: vrijdag 18.00 uur

Aankomst: maandag 10.00 uur

• Totaal slaapplaatsen: 40.

Vertrek: zondag 17.00 uur

Vertrek: vrijdag 14.00 uur

• 5 slaapkamers:

Catering: diner vrijdagavond t/m lunch zondag

Cateringoptie 1:

• 5 x 4 stapelbedden

lunch maandag t/m ontbijt vrijdag

• Bedden voorzien van: matras

(€4 p.p. extra lunch op vrijdag)

en kussen.

Halve midweek

Cateringoptie 2:

• Zelf meenemen:

Aankomst: maandag 10.00 uur

diner maandag t/m lunch vrijdag

Vertrek: woensdag 10.00 uur

slaapzak / dekbed, onderlaken en
kussensloop.

Cateringoptie 1:
lunch maandag t/m ontbijt woensdag

Week

Cateringoptie 2:

Aankomst: maandag 10.00 uur

Kenmerken
groepsverblijf de Wolf

diner maandag t/m lunchpakket woensdag

Vertrek: zondag 17.00 uur

• Ligt in een natuurlijke omgeving.

Cateringoptie 1:

• Op het terrein:

Aankomst: woensdag 14.00 uur

lunch maandag t/m ontbijt zondag

Vertrek: vrijdag 14.00 uur

(€4 p.p. extra lunch op zondag)

Catering: diner woensdag t/m lunch vrijdag

Cateringoptie 2:
diner maandag t/m lunch zondag

speelveld en tafeltennistafel.
• Met eigen kampvuurplek.

Inventaris keuken
• Koffiemachine (met koffie en

Aankomst: vrijdag 18.00 uur

koffiefilters).

Vertrek: vrijdag 14.00 uur

• Waterkoker (met thee).

Catering: diner vrijdag t/m lunch vrijdag

• Koelkast.
• Magnetron.
• Serviesgoed:
borden, bestek en kopjes.
• Toiletpapier.
• Vuilniszakken.
• Vaatdoekje.
• Afwasborstel en afwasmiddel.
• Zelf meenemen: theedoeken en

Routebeschrijving
Reizen met eigen vervoer vanuit Utrecht
Neem de A28 richting Amersfoort. Neem afslag 3-Den Dolder naar N238 richting Zeist-Oost. Houd links
aan bij de splitsing en volg de borden voor Zeist. Sla linksaf naar de Krakelingweg. Ga rechtdoor over
één rotonde. Neem op de rotonde de 2e afslag naar Woudenbergseweg / N224. Ga rechtdoor over één
rotonde. Paasheuvelgroep Austerlitz bevindt zich aan de linkerkant.
Reizenmet eigen vervoer vanuit Arnhem
Neem de A12 richting Utrecht. Neem afslag 22 - Maarsbergen naar N226 richting Woudenberg /
Leersum / Maarn / Doorn. Flauwe bocht naar links richting Woudenbergseweg / N226. Neem op de
rotonde de 1ste afslag naar Woudenbergseweg / N226. Ga verder op de N226. Neem op de rotonde de
3e afslag naar Randweg / N224. Ga verder op de N224. Ga rechtdoor over één rotonde.
Paasheuvelgroep Austerlitz bevindt zich aan de linkerkant.
Reizen met eigen vervoer vanuit Zwolle
Neem vanuit Zwolle de A28 richting Amersfoort. Neem afslag 5 - Maarn naar N227 richting
Amersfoort-Zuid. Volg de borden voor N227 / Maarn / Doorn . Sla linksaf naar de Leusderweg /
N227. Ga verder op de N227. Sla rechtsaf naar de Zeisterweg / N224. Ga verder op de N224.
Paasheuvelgroep Austerlitz bevindt zich aan de linkerkant.
Reizen met openbaar vervoer
- Vanaf station Zeist - Buslijn 81 naar Woudenberg De Poort. Na 5 bushaltes uitstappen bij bushalte
KNVB-Sportcentrum.

- Vanaf bushalte KNVB-Sportcentrum weg oversteken en 450 meter langs sportvelden op een bospad
lopen naar Paasheuvelgroep Austerlitz.

handdoeken.

Recreatie
• Één eet- en recreatieruimte.

Nachtrustperiode
Van 23.00 uur tot 07.00 uur.
Er gelden regels voor geluid. Lees
deze terug in ‘Richtlijnen voor
groepsovernachting bij de
Paasheuvelgroep’.

