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Heerlijk relaxen
op de Veluwe
Even zorgeloos genieten? Dat kan bij ECR Care Hotel &
Resort Groot Stokkert! Ons bosrijke vakantiepark beschikt
over een viersterrenhotel met één- en tweepersoons
kamers, vier- en zespersoons bungalows en tweepersoons
appartementen. Zowel het terrein als de accommodaties
en voorzieningen zijn ook toegankelijk voor mensen met
een lichamelijke beperking (bij boeking kunt u zorg ‘op
maat’ aanvragen).

Midden in de natuur
Mooie bossen, heidevelden, recreatiestranden... op de
Veluwe is genoeg te doen. Breng eens een bezoek aan
beroemde musea, historische stadjes of de indrukwekkende
Hanzesteden. Of start bij onze voordeur met een prachtige
wandel- of fietstocht door de omgeving. Ook kunt u op ons
eigen natuurterrein van 20 hectare midgetgolfen, jeu de
boules spelen of met uw (klein)kinderen een kijkje nemen
bij de kinderboerderij.
Wellness
Daarnaast biedt het hotel wellness- en beautyfaciliteiten die
lichaam en geest ultiem ver wennen, zoals een zonnehemel,
een fitnessruimte, een extra ver warmd binnenbad (32°C) met
glijbaan voor de kleintjes, een kapsalon en een schoonheidssalon.

‘Heerlijk
relaxen op
de Veluwe’

Themaweken
Gedurende het hele jaar
zijn er themaweken op
ECR Groot Stokkert.
Voor het actuele
programma zie
www.grootstokkert.nl.

Restaurant en Grand Café
Bij vakantie hoort natuurlijk lekker eten. ECR Groot Stokkert
bezit een uitstekend restaurant waar u als hotel-, appartement- of bungalowgast dagelijks kunt dineren. In het
gezellige Grand Café ser veren we van de kaart en kunt u ook
terecht voor de maandaanbieding of voor kof fie met gebak,
een aperitiefje of een lunch. Bij mooi weer heeft u de mogelijkheid om gebruik te maken van ons ruime terras.
Hotelkamers
ECR Groot Stokkert is een viersterrenhotel. Daarom mag u
tijdens uw verblijf bij ons het nodige comfort verwachten.
Alle één- en tweepersoonskamers zijn voorzien van een eigen
badkamer met douche, wastafel en toilet. De kamers zijn

ingericht met een zitje en voorzien van een kluisje, telefoon,
televisie en een terras met tuinmeubilair. De openbare ruimtes
en hotelkamers zijn voorzien van WiFi. Het hotel is geheel
rookvrij.
Bruidssuite
Iets romantisch te vieren? Boek dan onze bruidssuite met een
hemelbed en een ruime badkamer met whirlpoolbad.
Vergoedingen en
kortingsregelingen
Voor vakantiegasten
met beperkte
financiële middelen,
hebben wij speciale
kortingsregelingen.

Bungalows en appartementen
Op loopafstand van het hotel, tussen de bomen, vindt u onze
vier- en zespersoons bungalows. Deze zijn bij uitstek geschikt
voor een gezinsvakantie. Alle bungalows zijn rookvrij.
Onze appartementen bieden plaats aan twee gasten
en liggen idyllisch aan de rand van de heide. Zowel de
bungalows als de appartementen beschikken over televisie,
open keuken met verstelbaar aanrechtblad en een terras met
tuinmeubilair.
Huisdieren
Bij verblijf in een bungalow of appartement mag u maximaal twee huisdieren meenemen. Hier voor berekenen wij
een toeslag. In het hotel kunnen wij helaas geen huisdieren
toelaten.

De gemeente Heerde,
waartoe Wapenveld
behoort, heeft het
internationale keurmerk
Cittaslow. Dit keurmerk
is voor gemeentes
die uitblinken qua
leefomgeving, landschap,
streekproducten,
gastvrijheid, milieu,
infrastructuur,
cultuurhistorie en
behoud van identiteit.

Binnenfaciliteiten
• Grand Café
• Restaurant
• Biljart
• Bibliotheek
• Oefen- en fitnessruimte
• Zwembad 32 o C
• Wellnesscentrum
• WiFi-verbinding in de openbare ruimtes en hotelkamers
• Recreatieruimte
• Stilteruimte
Buitenfaciliteiten
• Midgetgolfbaan
• Jeu de boulesbaan
• Kinderboerderij
• Fietsverhuur
• Oplaadpunt elektrische fietsen
• Rolstoeltoegankelijke wandelpaden (5 kilometer)

ECR Groot Stokkert is
supporter van Cittaslow.

Volg ons op

ECR Groot Stokkert
Dr. Jan van Breemenlaan 2
8191 L A Wapenveld
T (088) 328 00 00
E info@ect-zorgvakanties.nl
I www.grootstokkert.nl
Voor andere vakantiemogelijkheden met of zonder zorg in
binnen-en buitenland: www.ect-zorgvakanties.nl.
Informeer ook naar het zogenoemde GGG-lidmaatschap
(Geniet, Gebruik, Gemak). Dit lidmaatschap geeft u recht
op interessante kortingen en aanbiedingen o.a. tijdens uw
vakantieverblijf op ECR Groot Stokkert.
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Voor meer informatie: www.ggg-pas.nl.

