DE NATUURVRIENDEN
VOOR ACTIEVE EN DUURZAME VRIJE TIJD

1001 nachten in een
natuurvriendenhuis
Inhoud
Nederland en België
Frankrijk, Italië en Kroatië
Duitsland
Wales, Polen en Roemenië
Portugal en Finland
Oostenrijk en Zwitserland

Foto: Spring
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= cultuur
= fietsen/mountainbiken
= kanoën

= (rots-)klimmen
/ = langlaufen / skiën
= sleeën

= sneeuwschoenwandelen
= wandelen
= zwemmen

langs knotwilgen en geriefbosjes. Je fietst zo
binnendoor naar de molens van Kinderdijk.
Dordrecht is de oudste stad van Holland met
meer dan 800 monumenten en musea. Met de
Fast Ferry ben je snel in Rotterdam, maar ook
de Waterbus naar Kinderdijk en Gorinchem is
een goede keus.
Meer info:
• www.natuurvriendenhuizen.nl
• Loswalweg 1, 3315 LB Dordrecht,
Nederland
• Tel.: 0031 (0)174 528690

Meer info:
• deberk@natuurvriendenhuis.be
• Oude baan 110, Essen 2910, België
• Tel.: +32 (0)3 667 20 31
• www.denatuurvrienden.be/deberk

Banjaert
Natuurvriendenhuis Banjaert in Wijk aan
Zee ligt aan de duinen, op loopafstand van de
Noordzee. Het huis heeft een goed uitgeruste
keuken waar je zelf kunt koken. Je slaapt in
twee- of meerpersoons(gezins)kamers. De
bloemenpracht van de Keukenhof, windmolens, houten klompen en de Zaanse Schans
liggen in de buurt. Een snelle draagvleugelboot brengt je in een half uur naar de hoofdstad Amsterdam waar je kunt genieten van de
statige panden langs de grachten. Haarlem
ligt ook binnen handbereik. Banjaert is duurzaam gebouwd, naast dit natuurvriendenhuis
ligt een natuurkampeerterrein. Wijk aan Zee
is ook een prima startplaats voor een fiets- of
wandeltocht door de duinen. En wat te denken van het langeafstandwandelpad Hollands
Kustpad dat Banjaert aandoet.
Meer info:
• www.natuurvriendenhuizen.nl
• Burg. Rothestraat 53 a, 1949 CC
Wijk aan Zee, Nederland
• Tel.: 0031 (0)6-57846034

De Kleine Rug
Een natuurvriendenhuis dat alleen per boot
bereikbaar is: De Kleine Rug in Dordrecht.
Dit bijzondere natuurvriendenhuis ligt op een
schiereiland en de gasten worden overgezet met een motorbootje. Deze voormalige
boerderij bij natuurgebied de Biesbosch is
een ideaal startpunt voor boot- en kanotochten door het unieke griendgebied met eb en
vloed. Bij het huis zijn kano’s te huur. Achter
het huis ligt een natuurkampeerterrein en
naast het huis staan twee blokhutten die ook
gehuurd kunnen worden. Het huis heeft een
goed uitgeruste keuken. Je slaapt in twee- of
meerpersoons(gezins)kamers.
Door het veenweide-landschap van de Alblasserwaard kronkelen wegen en houtkaden

en wandelaars vind je voordelige meerdaagse
arrangementen op basis van half en vol
pension.

Auberge d’Arimont

De Berk
Vlakbij de Belgisch-Nederlandse grens ligt
het natuurvriendenhuis De Berk. Het huis
bevindt zich in de omgeving van natuurgebieden de Kalmthoutse Heide en de Wildertse
Duintjes, met talrijke wandel- en fietsmogelijkheden. Kunststad Antwerpen ligt op 40
minuten rijden en is zeer gemakkelijk met
de trein bereikbaar. Het huis telt 11 kamers
uitgerust met douche en wc. In het restaurant
kun je genieten van een lekkere maaltijd. In
de bar ben je welkom voor een slaapmutsje.
Ook kampeerders met tent en caravan vinden
hun gading bij De Berk. Trekkende fietsers
en wandelaars kunnen gebruik maken van de
trekkershut. Gratis WIFI internettoegang in
het huis en op de camping. De Berk beschikt
over een oplaadpunt voor elektrische fietsen.
Je kunt ter plekke een fiets huren en er is
een afgesloten fietsenstalling. Voor fietsers

Natuurvriendenhuis Auberge d`Arimont ligt
in de Waalse Ardennen, aan de zuidelijke
grens van het natuurreservaat Hoge Venen.
Van een hoogte van 694 meter biedt de toren
van natuurcentrum Botrange een adembenemend zicht op dit uitgestrekte wandelgebied.
Het huis ligt aan de GR5. Vanuit Auberge
d`Arimont kun je gemakkelijk een bezoekje
brengen aan Spa, Luik en het nabijgelegen
Malmédy. Bij sneeuwval vormt het huis een
mooie uitvalbasis voor winterpret: langlaufen, skiën en tochten met sneeuwschoenen
kunnen in de nabije omgeving. Het huis
is eenvoudig ingericht. Er zijn 45 bedden
verdeeld over verschillende slaapkamers en
slaapzalen. Verder kun je zelf je potje koken
in de grote keuken. Er worden geen maaltijden verstrekt. Het huis is altijd geopend
tijdens schoolvakanties. Daarbuiten is het
beschikbaar voor groepen.
Meer info :
• Rue drî l’Corti 7, Malmedy 4891, België
• Tel.: 0032 491 043 822
• www.natuurvrienden-hove-kontich.be

Le Treh
Dit huis ligt in het regionaal Natuurpark van
Les Ballons in het Vogezen massief. Het landschap van de Vogezen wordt gevormd door
een gebergte met een gemiddelde hoogte
van ruim 1000m. Het natuurpark strekt zich
uit over 3000km2 en is daarmee een van de
grootste natuurparken van Frankrijk. De
Vogezen liggen bovendien op de rand van het
‘Landschap van het Jaar 2013, de Boven-Rijn’
waarmee de Internationale Natuurvriendenfederatie elke twee jaar een grensoverschrijdende regio in de kijker zet. Het huis ligt op
de zuidwestelijke helling van de Jungfraukopf, op 2 km afstand van het bescheiden
ski- en bergsportgebied ‘Le Markstein’ en
biedt een prachtig uitzicht over het dal van de
Thann en de omliggende bergen.
Meer info:
• BP 1084, 68610 Markstein, Frankrijk
• Tel.: 0033 (0)3 89 53 68 62
• www.amisnature-mulhouse.org
• mulhouse@utan.asso.fr

La Mora
Vakantiedorp La Mora ligt op Corsica. Het
dorp ligt dichtbij de mooie zwembaai van
Calvi en biedt plaats aan zestig personen.
La Mora is geschikt voor families, alleenreizenden, actievelingen, cultuur- , natuur- en
zonliefhebbers. Mountainbike-verhuur bij
het natuurvriendencomplex. Het huis ligt niet
ver van de legendarische wandelroute GR
20, Europa’s zwaarste langeafstandspad dat
Corsica volledig kruist.
Meer info:
• Route de Pietramaggiore, 20260 Calvi,
Corsica
• Tel.: 0033 - 495 - 65 11 84
• www.reisen.naturfreunde.at
• reisebuero@naturfreunde.at

Baldo 359
Het natuurvriendenhuis ligt in Monte Baldo
tussen het Gardameer en Verona, in NoordItalië. Ideaal gelegen voor mensen die rust
zoeken. Ook geschikt voor mensen die op
doorreis zijn in zuidelijke richting. Verona is
vooral bekend door haar operafestival in haar
oude Romeinse amfitheater . De stad is ook
het decor van ‘s werelds bekendste liefdesverhaal, Romeo en Julia. De binnenstad
staat sinds 2000 op de Werelderfgoedlijst van
UNESCO.
Meer info:
• Tel.: 0039 349 7164149
• baito359@libero.it
• www.baldonatura359.com

Ried´s Istria Resort
Ried´s Istria Resort in Kroatië bestaat uit
meerdere stenen huizen die door jonge
kunstenaars en designers vol enthousiasme
zeven jaar lang werden opgeknapt. De
cluster huizen ligt ten noorden van Opatija
op terrassen tussen de fruitboomgaarden.
Vlak achter de huizen begint het 165 km²
grote Ucka Natuurpark met verlaten dorpjes,
watervallen en prachtige flora en fauna. De
kuurstad Opatija ligt op zo’n 15 autominuten
afstand .
Meer info:
• Friedemann Stief, Dobrec Orbani 55,
51415 Opatija, Kroatië
• Tel.: 00385 98 1671915
• friedemann@istrien.at
• www.meeres-steine.com

Mollseifen
Natuurvriendenhuis Mollseifen is een fietsvriendelijke accommodatie in de heuvels
van Sauerland, dichtbij de wintersportplaats
Winterberg in Noordrijn-Westfalen.
Het huis is gecertificeerd met ‘Bett+Bike’:
het biedt onderdak voor fietsen, onderhoud
en reparatieservice, een wasplaats en de
huiswachten hebben contacten met een fietsen mountainbikeverhuurbedrijf. In Winterberg vind je Duitslands grootste bikepark,
een paradijs voor mountainbikers: een lift
brengt je tweewieler naar boven waarna je via
verschillende routes liefst 9km kunt afdalen.
Dit is de ideale plek voor ervaren mountainbikers en beginners om aan hun techniek
te schaven. Het gebied nog meer te bieden:
Winterberg heeft een klimpark, een Nordic
walking arena en een luxe zwembad. In de
winter kun je prachtig langlaufen en sneeuwschoenwandelen in de bossen, direct vanuit
het huis (55 km loipes). Het skigebied ligt op
wandelafstand (15min). Het natuurvriendenhuis voorziet in ontbijt, half- of volpension.
Meer info:
• info@naturfreundehaus-mollseifen.de
• In der Trift 2, 59955 Winterberg, Duitsland
• Tel.:0049 (0)2981 7389
• www.naturfreundehaus-mollseifen.de

meer kunnen ter plekke gehuurd worden. Het
huis biedt gegidste kanotochten aan.
Het verblijf is onderverdeeld in een recent gerenoveerd hoofdgebouw en het naastgelegen
Bootshuis. Er zijn diverse kamers (met mooi
uitzicht op het meer), maar ook volledig ingerichte studio’s met eigen keuken zijn beschikbaar. De keuken van het huis is gekend voor
zijn culinaire lekkernijen. Het huis voorziet in
een ontbijtbuffet, half- en volpension. Het huis
is goed toegankelijk voor andersvalide gasten.
Meer info:
• mail@nfhb.de
• Radolfzeller Strasse 1,
78315 Radolfzell, Duitsland
• Tel.: 0049 7732 82377
• www.nfhb.de

Wimbachgrieshütte
Het huis (1327 m) ligt aan de voet van het
Watzmannmassief in het Beierse Nationaal

Bodensee
Natuurvriendenhuis Bodensee in Markelfingen ligt aan de oever van het Bodenmeer, het
op drie na grootste meer van Midden-Europa.
Van hieruit kijk je uit op het kloostereiland
Reichenau dat met zijn Benedictijnerklooster
en drie romaanse kerken sinds 2000 deel
uitmaakt van het UNESCO werelderfgoed. De
steden Radolfzell, Konstanz en Singen liggen
allemaal binnen bereik. Op het bloemeneiland
Mainau met zijn kasteel en palmenhuis waan
je jezelf even in het warme zuiden. En met de
lijnboot sta je zo in Zwitserland. In de zomer
kun je hier perfect je strand – en zwemvakantie houden. Kano’s voor een tochtje op het

Park Berchtesgardener Land en is alleen te
voet in 3,5 uur te bereiken. Rondom de Wimbachgrieshütte wacht een waar paradijs voor
ervaren en minder ervaren (berg)wandelaars
en rotsklimmers. Zelfs Oostenrijk ligt binnen
bereik. De huttenwaarden Lisbeth en Bernd
helpen graag bij gegidste dag- en meerdaagse
toeren, passend bij de behoeften van hun gasten. Dit natuurvriendenhuis is een voorloper op
milieugebied. Sinds 2011 levert een gasgedreven stadsverwarmingsinstallatie stroom en
warmte voor de hut. Verder leveren zonnepanelen op het dak van de hut in het seizoen
ongeveer 8 kilowattuur per dag. Daarnaast
wordt er water uit de beek gehaald, gezuiverd
en als drinkwater gebruikt.
De huttenwaarden kunnen voorzien in ontbijt,
half- en volpension, lunchpakketten. In de
winter (half oktober-half mei) gesloten.
Meer info:
• Tel.: medio mei-medio okt:
0049(0)8657/344 (medio okt-medio mei
(vanaf 18 uur): 0049 (0)8679 / 966 6607
(geen e-mail: geen internet in de hut)
• Wimbachtal, Duitsland
• www.wimbachgrieshuette.de

Trefin, Wales

Wyspianski

Het natuurvriendenhuis in het centrum van
Trefin is gevestigd in een oude dorpsschool.
Het ligt op nauwelijks enkele honderden
meters van een prachtig wandelpad dat de
kustlijn van het Nationaal Park aandoet: het
Pembrokeshire Kustpad. Idyllische kleine
strandjes en vissersdorpen zijn gemakkelijk
te bereiken met de auto of via één van de
verschillende kleinere wandelpaden door de
regio. Er rijdt bovendien een Shuttle bus die
met de kustlijn mee meandert. Voor fietsers
zijn verschillende routes uitgestippeld. Onder
meer het bekende Celtic Trail passeert het
natuurvriendenhuis. Die route doorkruist een
groot stuk van Wales en heeft een lengte van
meer dan 500 kilometer. Vogelliefhebbers
zullen verrukt zijn bij het zien van nestelende
vogels op de kliffen en eilanden voor de kust
en een oplettende wandelaar kan zelfs een
zeehond spotten. Trefin heeft een goed uitgeruste keuken waar de gasten zelf kunnen
koken.

In de Poolse stad Krakau ligt hotel Wyspianski,
midden in het centrum, dichtbij het Marktplein
en treinstation. Hoewel het hotel eigendom
is van de Poolse natuurvrienden PTTK, is de
exploitatie uitbesteed aan geprivatiseerd management. Dit natuurvriendenhuis is genoemd
naar de grote Poolse schrijver en schilder uit
de 19e eeuw Stanisław Wyspianski. Krakau in
het zuiden van Polen wordt wel het ‘Florence
van Polen’ genoemd: het stadscentrum staat
op de Werelderfgoedlijst van de UNESCO. Het
hart van de stad is de Rynek Główny (Grote
Markt), de Mariakerk en Lakenhal. De heuvel
Wavel (228 m) ligt op de oever van de Wisła. Op
die heuvel bevinden zich talrijke historische
gebouwen. Het belangrijkst zijn de Wawelkathedraal en het kasteel van Wawel.
De Schindlerfabriek, is een van de locaties van
het Muzeum Historyczne Miasta Krakowa en is
een museum over Krakau gedurende de bezettingstijd door de Nazi’s tussen 1939 en 1945.
Het museum is vernoemd naar Oskar Schindler. Schindler werd beroemd om zijn inzet voor
de joodse bevolking van Krakau. Zijn verhaal is
verfilmd als Schindler’s List.Net buiten de stad
ligt de Wieliczka-zoutmijn. Deze zoutmijn die
te bezoeken is, heeft veel bijgedragen aan de
welvaart van de stad. Op ruim 60 kilometer van
Kraków ligt het voormalige concentratiekamp
van Auschwitz (in het Pools: Oświȩcim).

Meer info:
• trefin@naturefriends.org.uk
• The Old School Hostel, Ffordd-yr-Afon,
Trefin, Haverfordwest, Pembrokeshire
SA625AU, Wales
• Tel.: 0044 (0)1348 831 800
• www.naturefriends.org.uk

Meer info:
• wyspianski@janpol.com.pl
• Westerplatte 15 St., 31-033 Krakau, Polen
• tel. 0048 12 422 95 66
• www.hotel-wyspianski.pl

Cabana Codrin
Het Roemeense Pensiunea Codrin (1025 m) bestaat sinds 2006. Het natuurvriendenhuis, gelegen in het zuidwesten van Roemenië bestaat uit
drie huisjes van verschillende grootte, gelegen
in de natuur. Het Nationale Park Retezat, het
oudste nationale park van het land, ligt op 25
minuten afstand. Een deel van het park is sinds
1989 een Unesco-biosfeerreservaat. Het gebied
is bekend om zijn hooggebergteflora. De Lolaia
waterval ligt op 20 minuten, Galesul Meer (
1995 m) op drie uur, Peleaga top (2509 m) op
zes uur, de Retezat top (2448 m) op vijf uur. In
het Nationale Park bevinden zich het grootste
en het diepste gletsjermeer van Roemenië,
respectievelijk het Lacul Bucura (8,9 ha) en
het Lacul Z˘anoaga (max. 29 m diep). De stad
Hateg is te vinden op 25 km. Op 1,5 tot 2,5 uur
lopen liggen de Pietrele Hut en Gentiana Hut.
Meer info:
• carnic_retezat@yahoo.com
• Traila Family, Ghiroda 307200,
Str. Brates 54, Jud.Timis, Roemenie
• Tel.: Diana 0040 (0)721411309
• www.codrin.ro

ling kunnen zoeken. Het natuurpark Serra
de São Mamede ligt nabij. Kamperen op het
landgoed is ook mogelijk.

Casa Antiga
Het natuurvriendenhuis, gerund door de
Nederlanders Dolf en Phine ligt op het landgoed van Quinta do Pomarinho nabij het middeleeuwse vestingstadje Castelo de Vide in
het oosten van Portugal. Het landschap wordt
gedomineerd door olijfbomen en kurkeiken.
Het voormalige boerenhuis biedt ruimte aan
4 tot 10 personen. Het natuurvriendenhuis
kan in zijn geheel gehuurd worden, ideaal
voor gezinnen, families, groepen vrienden of
verenigingen, maar je kunt er ook individueel
overnachten. Op het landgoed staan fruitbomen met vijg, kweepeer, abrikoos, citrus
en granaatappel. Er is een zwembadje en
een kabbelend beekje dat uitmondt in een
meertje waarin de gasten heerlijk verkoe-

Meer info:
• info@pomarinho.nl
• Quinta do Pomarinho, EN 246 km 16,5
Castelo de Vide – Portalegre, 7320-421
Castelo de Vide, Portugal
• Tel.: 00351 965 755 341
• www.pomarinho.com

Lätäskurkkio
Het meest noordelijke natuurvriendenhuis
staat in Finland: Lätäskurkkio. Dit huis in Fins
Lapland telt vier bedden in een kleine kamer
én - hoe kan dat ook anders in dit land - een

sauna. Het huis staat 12 kilometer van het
dorp Palojoensuu, midden in de wildernis
en is alleen te bereiken met een motorboot.
Open van 1 juni-30 sept. De beste periode
voor een bezoek aan dit huis is begin juni of
medio augustus/herfst. Dit met het oog op de
minste last van muggen. Dit is een prachtige
plaats om te ervaren hoe het is als de zon niet
ondergaat! Eten moet je meenemen: er zijn
geen supermarkten in de buurt... Een goede
optie is een Finse natuurvriendengids benaderen om de omgeving mee te ontdekken.
Meer info:
• tyovaenretkeilyliitto@gmail.com
• Lätäskurkkio, Lapland, Finland
• Tel.: 0035 8451 369744
• www.tyovaenretkeilyliitto.com

Hans-Berger-Haus

Natuurvriendenhuis Röthen

Het Hans-Berger-Haus in het westen van
Oostenrijk is de uitvalbasis van de ‘bergsteigerschüle’ die onder andere klimcursussen
voor kinderen, jongeren en volwassenen en
op familie gerichte wandelingen aanbiedt.
Onder de naam ‘Wilde Kaiserin’ zijn er ook
cursussen voor vrouwen. Het natuurvriendenhuis ligt aan de ‘Natura Trail van de
Internationale Natuurvrienden ‘Door de dalen
van het Kaisergebergte’. Overnachten in
twee- en meerpersoonskamers en slaapzalen. Geen zelfverzorgingskeuken. Het huis is
via treinstation Kufstein te bereiken en maakt
deel uit van de zogenoemde ‘Umsteigen vorm
Aufsteigen‘: met openbaar vervoer toegankelijke natuurvriendenhuizen in Oostenrijk.

Met zicht op het Vierwoudstedenmeer ligt
op de Klewenalp het Zwitserse natuurvriendenhuis Röthen (1600 m). De slaapkamers
hebben door de stapelbedden of bedbakken
de sfeer van een berghut. De grote vernieuwde zelfverzorgingskeuken is goed ingericht.
Er zijn ook enkele restaurants in de buurt en
bij buurboerderijen is melk en kaas te koop.
In de winter kun je skiën op de Klewenalp (het
huis ligt aan de skipiste) en sneeuwschoenwandelen. In de zomer is het al wandelen
(Titlis (3026 m), mountainbiken of rotsklimmen wat de klok slaat. Uiteraard is een boottocht op het Vierwoudstedenmeer ook een
aanrader, net als een bezoek aan historische
plaatsen als Schwyz en Luzern.

Meer info:
• Silvia Huber, Kaisertal 24,
A-6330 Kufstein, Oostenrijk
• Tel.: 0043 (0) 5372 62575,
open van medio mei-okt.
• www.bergsteigerschule.at

Natuurvriendenhuis Davos Clavadel
Op de zonnige Clavadeleralp op 1980 m
ligt dit natuurvriendenhuis in het oosten
van Zwitserland. Op het zonneterras bij
het huis geniet je van de prachtige bergen.
In de zomer is dit een goed vertrekpunt
voor wandel- en fietstochten doorheen het
Landwassertal. Er is ook een klimpark. In
de winter is het een paradijs voor skiërs,
langlaufers en winterwandelaars (Jakobshorn). Breng zeker ook eens een bezoek
aan het bekende kuuroord Davos. In de lichte
en gemoedelijke Gaststube kun je ‘s avonds
een glaasje drinken. Naast het huis ligt een
kinderspeelplaats. Het hele huis is bovendien
kindvriendelijk ingericht, er zijn kinderbedjes
en -stoelen. Ook honden zijn welkom. Er is
draadloos internet.
De huiswachten Andrea Knöri en Markus
Duner verzorgen graag maaltijden voor hun
gasten met lokale seizoensproducten.
Meer info:
• davos@nfh.ch
• Deel van het jaar bemand (kijk op de
website), Andrea Knöri und Markus Duner,
Clavadeleralpstrasse 7, Zwitserland
CH-7272 Davos Clavadel
• Tel.: 0041 81 413 63 10
• www.naturfreundehaeuser.ch/davosclavadel

Foto Herbert Raffalt

De plaats Beckenried in centraal Zwitserland is met de trein, postbus en zelfs per
boot goed bereikbaar. Vanaf daar gaat er
een kabelbaan en dan is het nog 15 minuten
lopen naar het natuurvriendenhuis. Het is
niet mogelijk om met de auto naar het huis te
rijden. Er zijn geen huiswachten.
Meer info:
• Tel.: Apr-okt: Diana Käslin, tel 0041 (0)79
612 99 44; nov-mrt: Martin Schällebaum,
tel 0041 (0)79 480 33 59
• Zwitserland
• www.naturfreundehaeuser.ch/roethen

Sporthotel Dr. Karl Renner
Het in 2008 heropende Sporthotel Dr. Karl
Renner is een modern, nieuw, comfortabel
gebouw. Het Oostenrijkse natuurvriendenhuis (1105 m) ligt in het prachtige skigebied
Saalbach-Hinterglemm, direct aan de piste,
de Zwölferkogelafdaling. In de zomer is het
hotel een ideaal vertrekpunt voor berg- en
mountainbiketoeren. In de nabije omgeving
ligt voor liefst 280 km aan gemarkeerde
mountainbikewegen.
Meer info:
• urlaub@sporthotel-hinterglemm.at
• Zwölferkogelweg 148, A-5754 Hinterglemm,
Oostenrijk
• Tel.: 0043 (0)732 772661 21,
• www.sporthotel-hinterglemm.at

Sporthotel Dr. Karl Renner

Leden genieten korting in alle Natuurvriendenhuizen!
Natuurvriendenhuizen vind je ook buiten
Europa. Er staan onder meer huizen in
Senegal, Chili en Californië. Wereldwijd vind
je om en bij de 1000 Natuurvriendenhuizen.
In al deze huizen geniet je een korting.
Voor een volledig overzicht van onze huizen
kijk je best even op
www.natuurvriendenhuizen.net

Verblijf met je eigen gezin op kamers en
deel het gebruik van keuken, eetzalen en
sanitair. Je kookt zelf en ontmoet andere
gezinnen in een gemoedelijke sfeer. Wie
weet ga je met nieuwe vakantievrienden de
omgeving verkennen.
Kijk op www.nivon.nl/zomeractie om te
kiezen uit de actieweken en deelnemende
huizen.

KINDEREN OVERNACHTEN GRATIS
In de zomervakantie van 2013 verblijven
kinderen (t/m 16 jaar) gratis in de Nivon-natuurvriendenhuizen. Kom met je (groot)vader
en (groot)moeder of één van hen voor een
zomers weekje weg. Of je 1, 2, 3 of 6 nachten
wilt blijven, kies je zelf. Elke week is er wel
een huis dat aan deze zomeractie meedoet.
Wil je naar de zee of het bos? Kies uit
huizen op de mooiste plekken in het groen.

CONTACT

DE NATUURVRIENDEN
VOOR ACTIEVE EN DUURZAME VRIJE TIJD

De Natuurvrienden
Provinciestraat 53
2018 Antwerpen
Tel.:0032 3 270 02 80
info@denatuurvrienden.be
www.denatuurvrienden.be

3+1 NACHTEN GRATIS
Wie 3 nachten boekt in het Belgische
natuurvriendenhuis De Berk krijgt een
vierde nacht gratis met daarenboven een
gratis ontbijt. Deze actie loopt in maart
en april en vanaf oktober tot en met 15
december 2013. Meer informatie vind je
op www.natuurvrienden.be/deberk

Nivon Natuurvrienden
Hilversumstraat 332
1024 MB Amsterdam
Tel.:0031 088 0990900
info@nivon.nl
www.nivon.nl

