Groepskamperen
Huizen
Groepskamperen
Huizen
Woensbergweg 5 1272
JP Huizen
Tel. 035 - 538 2481

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

Algemeen

Telefoonnummer:

Op het terrein van Paasheuvelgroep Huizen is het natuurlijk genieten. De locatie is centraal gelegen in
Nederland, midden in ‘t Gooi en de Randstad. Rondom de locatie liggen veel wandel- en fietsroutes en
de historische steden Naarden en Blaricum. Op het terrein zijn speelweides aanwezig, een grote
speeltuin en aan het terrein grenst het Warandepark, met bossen, zandverstuivingen, vennetjes en
Schotse Hooglanders.

0800 - 400 400 4

Bij groepskamperen huur je in één keer een heel veld, voor jou en je groep. Op een groepskampeerveld staat een houten schuurtje met een grote koelkast. Ook staan er op sommige velden een tarp en /
of picknicktafels. Daarnaast is één veld standaard voorzien van een kampvuurplek met boomstamzitjes.

www.groepsgebouw.nl

Bij groepskamperen is er veel mogelijk! Naast een privé kampeerveld is het ook mogelijk om
trekkershutten en zelfs een aparte recreatiezaal met bar erbij te huren! Daarnaast zijn er uitgebreide
mogelijkheden om (extra) catering af te nemen en kan je zelfs op andere delen activiteiten of een
evenement organiseren. Omdat er zoveel mogelijk is, is het belangrijk om persoonlijk contact te hebben
om alles goed af te stemmen.

In de omgeving van Paasheuvelgroep Huizen ligt:
• ‘Leukste openlucht zwembad’ - Openlucht zwembad de Sijsjesberg in Huizen •
’De mooiste natuur als goede buur’ - Gooisch natuurreservaat in Hilversum
• ’Wat was het leuk in het speelpark!’ - Oud Valkeveen in Naarden
• ‘Een unieke belevenis’ - Paleis Soestdijk in Baarn
• ’Ontdek Pampus...’ - Eiland Pampus in Muiden
• ’Hoor het bulderen van geschut!’ - Vestingmuseum Naarden in Naarden •
’Een majestueus klimbos’ - Klimbos Gooi-Eemland in Lage Vuursche
• ’Hét media acrhief van Nederland’ - Beeld en Geluid in Hilversum
• ’Een uitdaging voor iedereen vanaf 8 jaar’ - Coronel indoor activiteiten in Huizen

Specifieke informatie over groepskamperen
De medewerkers van de locatie kunnen specifieke informatie geven over het groepskampeerveld. Ook zijn
de medewerkers bereikbaar om een afspraak te maken om het groepskampeerveld te bezichtigen.

Aankomst- en vertrektijden

E-mail:
info@paasheuvelgroep.nl
Website:
www.paasheuvelgroep.nl
www.wijgaangroepskamperen.nl
facebook.com/paasheuvelgroep
instagram.com/paasheuvelgroep

Faciliteiten
Eigen kampeerveld
Camping sanitair voorziening
Serviesgoed in bruikleen
Buitenrecreatie
Speelveld
Kampvuurplaats
Wifi (tegen betaling)
Geen huisdieren toegestaan
Parkeren op algemene
parkeerplaats

De Paasheuvelgroep hanteert standaard aankomst- en vertrektijden. Alleen in overleg met de
bedrijfsleider is het mogelijk om hiervan af te wijken.

Reserveringen met catering
Het is mogelijk om catering toe te voegen aan je reservering. Tijdens het verblijf zijn er standaard
cateringmenu’s. Er kan rekening gehouden worden speciale eet- en dieetwensen. Deze kunnen
minimaal 14 dagen voor aankomst worden doorgegeven.

* Meer informatie op de achterzijde van dit
informatieblad.

Verblijfsperiode & catering

Faciliteiten

Weekend

Midweek

Zelf meenemen

Aankomst: vrijdag 18.00 uur

Aankomst: maandag 10.00 uur

• Kampeermiddelen en

Vertrek: zondag 17.00 uur

Vertrek: vrijdag 14.00 uur

Catering: diner vrijdagavond t/m lunch zondag

Cateringoptie 1:

benodigdheden.

lunch maandag t/m ontbijt vrijdag

Kenmerken

Halve midweek

(€4 p.p. extra lunch op vrijdag)

• Ligt in een natuurlijke omgeving

Aankomst: maandag 10.00 uur

Cateringoptie 2:

Vertrek: woensdag 10.00 uur

diner maandag t/m lunch vrijdag

met bossen, nabij het IJsselmeer.
• Met eigen kampvuurplek. Hier mag

Cateringoptie 1:

alleen controleerd hout op gebrand

lunch maandag t/m ontbijt woensdag

Week

worden wat geleverd wordt door

Cateringoptie 2:

Aankomst: maandag 10.00 uur

Paasheuvelgroep Huizen (i.v.m.

diner maandag t/m lunchpakket woensdag

Vertrek: zondag 17.00 uur

veiligheid). Wij leveren hout op het

Cateringoptie 1:
Aankomst: woensdag 14.00 uur

kampeerveld á €10 per bak.

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:

• Op het terrein: speelweides en
speeltuin.

diner maandag t/m lunch zondag

Nachtrustperiode
Van 23.00 uur tot 08.00 uur.

Aankomst: vrijdag 18.00 uur

Er gelden regels voor geluid. Lees

Vertrek: vrijdag 14.00 uur

deze terug in ‘Richtlijnen voor

Catering: diner vrijdag t/m lunch vrijdag

groepsovernachting bij de
Paasheuvelgroep’.
Het is verplicht om een ingevuld

Groepskamperen in Huizen

nachtregister in te leveren. Op een
nachtregister staan de namen +

Kampeerveld

Ideaal voor groepen
van

Weversweide

Electrapunten

Kampvuurplek

Tarp

20 tot 60 personen

16

✓

✓

Inslag met 2
trekkershutten

20 tot 60 personen

16

Schering

20 tot 60 personen

20

Koelkast

het telefoonnummer waar
✓

Bij groepskamperen geldt een minimale bezettingsbesteding. Het is dus gewoon mogelijk om met
minder personen te komen groepskamperen. Sommige velden worden gecombineerd verhuurd.
Afhankelijk van de grootte van je groep, huur je dan een deel van het veld of het veld in z’n geheel.

Routebeschrijving
Reizen met eigen vervoer vanuit

naar de Crailoseweg / N527 (borden naar

Amersfoort

Blaricum / Huizen). Sla rechtsaf naar de Prins

Neem vanuit Utrecht - Amersfoort de A27

Hendriklaan / N526. Ga verder op de N526. Hou

richting Almere. Neem afslag 35-Huizen

op de Boissevainweg rechts aan, de weg gaat

richting Blaricum. Sla bij het 3e stoplicht

over in de Naarderweg. Sla linksaf naar de

linksaf op de Randweg. Rotonde rechtdoor.

Huizerweg. Sla rechtsaf naar de

Rotonde linksaf naar de Blaricummerstraat.

Woensbergweg. Auto’s / bussen kunnen rechts

Sla linksaf naar de Woensbergweg. Auto’s /

op de parkeerplaats gezet worden.

bussen kunnen rechts op de parkeerplaats
gezet worden.

Reizen met openbaar vervoer
- Vanaf station Hilversum - Buslijn 108 naar

Reizen met eigen vervoer vanuit

Huizen via Laren. Na 21 bushaltes

Amsterdam

uitstappen bij bushalte Blaricum,

Neem vanuit Amsterdam de A1 richting
Almere - Amersfoort. Neem afslag
8-Blaricum richting Huizen. Sla rechtsaf

geboortedatum van alle gasten én

Huizerhoogt
- Vanaf bushalte Blaricum, Huizerhoogt 400
meter lopen naar Paasheuvelgroep Huizen.

de groepsverantwoordelijke op
bereikbaar is.

