
EEN ZOMER OM NOOIT TE VERGETEN

B U I T E N G E W O O N  G E N I E T E N

ZOMERPROGRAMMA
met o.a.

Nieuw: Kunst Academie
Yoga workshop op het strand

Nieuw: Mode Academie 
Summer lounge BBQ

Vlotten bouwen   Vleermuissafari
Hockey clinic   Bouw Academie
Vernieuwd: Kook Academie 

Onderwaterscooter clinic

Liedjesshow Dansen met Het Zandkasteel



Welkom!

Nieuw: comfort boerderijen, type CE

Vanaf het Hemelvaartweekend, aankomst 28 mei 2014, presenteren 
wij twee nieuwe typen comfort boerderijen: de 4-persoons  
comfort boerderij type 4CE en de 6-persoons comfort boerderij 
type 6CE.  Ervaar de welkome uitstraling met nieuwe kleuren  
en decoraties. De royale nieuwe hoekbank en stijlvolle fauteuil  
nodigen uit tot een gezellig samenzijn. In de ouderslaapkamer  
zorgen de tweede LED Flatscreen TV en toppers op de box-
springbedden voor nog meer comfort en ontspanning.

Vernieuwd: luxe boerderijen, type L

De komende maanden krijgen alle luxe boerderijen op het  
resort (type 2L, 4L, 6L en 8L) een vernieuwd interieur. De woon-
kamer krijgt een luxe loungebank, stijlvolle fauteuil en nieuwe 
sfeerelementen. De vernieuwde luxe boerderijen zijn gereed vanaf 
30 juni 2014, maar u kunt ze nu al reserveren voor de zomer! 

Het nieuwe genieten

Op Hof van Saksen doen we er alles aan om u een onvergetelijke tijd te bezorgen. Zo zijn 
we druk bezig met allerlei vernieuwingen in onze boerderijen die uw verblijf nog aangenamer 
maken. U kunt er tijdens de zomervakantie al van genieten!

VERNIEUWDE BOERDERIJEN

Speciale boerderijen
Samen een romantisch weekje weg? Voor het 
eerst op vakantie met uw kleintje? Zin in een 
wellness-weekend met vriendinnen of iets te 

vieren met de hele familie? Hof van Saksen 
heeft unieke boerderijen voor iedere 

bijzondere gelegenheid. 

Bekijk onze Love2stay- (type 2EL), 
Newborn- (type 4CEN), Wellness- (type 4ELW) 

en Culinaire (type 12CE) boerderij op 
www.hofvansaksen.nl/nieuweboerderijen.

In ontwikkeling 
Hof van Saksen is voortdurend in  

ontwikkeling. De komende maanden zullen  
we u verrassen met vernieuwingen. 

Op de hoogte blijven? Kijk dan regelmatig op  
www.hofvansaksen.nl/vernieuwingen.

Nieuw: comfort boerderijen, type CE Vernieuwd: luxe boerderijen, type L

Nieuw: comfort boerderijen, type CEVernieuwd: luxe boerderijen, type L

 Leidschendam, 7 mei 2014

Geachte gast,

Heeft u al plannen voor de zomervakantie? Op Hof van Saksen  
is het buitengewoon genieten. In dit magazine leest u alles over 
ons zomerprogramma voor 2014. 

Op Hof van Saksen komt alles samen voor een onvergetelijke 
vakantie: lekker eten in een goede sfeer, ontspannen in de  
weldadige Spa & Wellness en waterpret voor jong en oud. 
Natuurlijk zit ons zomerprogramma weer boordevol activiteiten 
voor zonnig vermaak. Bij de Kinder Academies kiezen kinderen 
zelf waar ze zin in hebben, bijvoorbeeld een hut bouwen of  
schilderen als een kunstenaar. En speciaal voor de allerkleinste 
gasten geven Sassa, Toto en Koning Koos van Het Zandkasteel 
elke woensdag een liedjesshow.

Het resort ligt in hartje Drenthe, een provincie met volop natuur, 
pittoreske dorpjes, kinderactiviteiten en allerhande voorzieningen 
voor sport en outdoorplezier. Zowel op het resort als in de 
omgeving valt er van alles te beleven. 

Mede namens het voltallige team wens ik u alvast 
een heel fijne zomer. 

Graag tot ziens bij Hof van Saksen,

Met vriendelijke groeten,

Bas Hoogland
Commercieel Directeur

P.S. Heeft u onze vernieuwde comfort en luxe boerderijen al gezien? 
Kijk snel op www.hofvansaksen.nl/vernieuwingen.

Heeft u de vernieuwde interieurs al gezien? Bekijk de 
video’s op www.hofvansaksen.nl/vernieuwingen 



Kijk voor het volledige programma op www.hofvansaksen.nl/zomerprogramma

Overdekt speelparadijs 
Harrewar

Het indoorspeelparadijs Harrewar is 
superleuk en lekker ruim opgezet. Op 

duizend vierkante meter is het klimmen 
en klauteren geblazen. Kinderen glijden 

en ravotten in de ballenbak. Laat ze maar 
lekker hun gang gaan.Bekijk onze waterpretvideo op 

www.hofvansaksen.nl/pool

Het plezier spat ervan af!

Een zomer om 

nooit te vergeten

Waterpret van topkwaliteit is gegarandeerd! Met de laatste watertrends, een superlange wild-
waterbaan en zwembaden voor alle leeftijden. De allerkleinsten spelen in het vernieuwde peuter-
bad. In de zomermaanden geniet u natuurlijk extra van ons recreatiemeer met zandstrand. 

Als kind kan de zomervakantie niet lang genoeg duren. Urenlang in het zwembad, nieuwe  
vrienden maken en buiten spelen tot het donker wordt. Hof van Saksen bezorgt u en uw  
kinderen zo’n onvergetelijke ervaring. In de zomervakantieweken (van 4 juli tot 1 september 
2014) bieden we een uitgebreid zomerprogramma voor jong en oud. Op onze educatieve  
en spannende Kinder Academies organiseren we extra veel buitenactiviteiten. En voor onze  
allerkleinste gasten is er elke woensdag de liedjesshow Dansen met Het Zandkasteel.  
Ze raken er niet over uitgepraat!

Variatie

Van onze wildwaterbaan - meer dan honderd meter lang! - wil 
iedereen wel naar beneden. Probeert u graag iets nieuws? Ervaar 
dan de sensatie van over water lopen in bubbels. Of doe mee aan 
de spannende clinic met onderwaterscooters door het zwembad. 
Niet alleen leuk voor de kinderen! Het vernieuwde peuterbad heeft 
een sprankelend nieuw thema: muziek. Laat uw peuter trommelen 
op de bongo’s of glij samen van de panfluitglijbaan. U geniet van 
uw peuters verwondering. 

Een perfecte zomerdag 

Op zonnige dagen strijkt u vast en zeker op ons zandstrand neer.  
Na een verfrissende duik in het recreatiemeer kunt u er heerlijk weg-
doezelen in een ligstoel. De grote kinderen bouwen een vlot, de 
kleintjes een zandkasteel. In het Beach House trakteert u ze op een 
ijsje, waarna u met z’n allen nog even het meer op roeit. En als de 
schemering valt, slentert u loom naar uw boerderij terug. De kinde-
ren vallen rozig in slaap. Morgen weer zo’n perfecte zomerdag!

SPELEN & WATER

“Eindeloos klauteren, 

glijden en ravotten.”

ZOMERPROGRAMMA
met o.a.

Nieuw: Kunst Academie
Yoga workshop op het strand

Nieuw: Mode Academie 
Summer lounge BBQ

Vlotten bouwen Vleermuissafari
Hockey clinic   Bouw Academie
Vernieuwd: Kook Academie 
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Op vleermuissafari in het donker. Zelf bonbons maken. Een hut 

of een skelter bouwen. Knutselen, sporten, gamen, en nog veel 

meer! Tijdens de Kinder Academies van Hof van Saksen kun je àlles 

uitproberen. Er is altijd iemand om je te helpen, bijvoorbeeld 

een kok, bioloog, kunstenaar en modeontwerper. Of je vader en 

moeder, want zij mogen natuurlijk mee! 

Zomerse aardbeien Romano�

500 gram aardbeien300 ml slagroomLimonadesiroop naar smaak, bijvoorbeeld limoen

1. Was de aardbeien. Haal de kroontjes eraf 

 en snijd ze in vier stukjes.
2. Klop de slagroom tot het iets dikker is 
 dan yoghurt. 3. Spatel de aardbeien door de slagroom. 

     Meng goed, maar rustig. Dan blijft het luchtig. 

4.  Doe alles in een groot glas. Schenk er wat 

 limonadesiroop overheen. Met een blaadje 

 munt erop is het helemaal af! 

Op safari in het bos
In de zomervakantie gaan we geregeld met een bat detector op 
vleermuissafari. In het donker, durf jij mee? Overdag kun je op 
ontdekkingstocht in het bos of aan de waterkant. Net als een echte 
bioloog vang je diertjes met een schepnet. Je kunt ze in een loep-
potje met een microscoop bekijken. 

Natuur Academie

Bouw je eigen droomhut
Grijp je kans en ontwerp de mooiste hut ooit! In ons timmerdorp 
vind je planken, palen en heidematten. Met een goed gevulde 
gereedschapskist kun je zagen en timmeren tot jouw hut helemaal 
super naar je zin is. Onze handige opzichter helpt je op weg. Of je 
vader of moeder: samen een hut bouwen is pas gaaf!

Pizza, koekjes en bonbons bakken 
Is kok worden jouw droom? Ga dan naar de Kook Academie! 
Samen met een chef-kok bak je brood of een echte Italiaanse 
pizza. Dat wordt smullen, want bij koken hoort natuurlijk proeven. 
Zoetekauwen bakken koekjes, fruitsnoepjes of bonbons. Daarmee 
kun je je moeder verrassen!

Buiten schilderen als Van Gogh
Doe als alle grote kunstenaars: trek het veld in met je schildersezel, 
verf en potloden. Maak je eigen schilderij of tekening als aandenken 
aan een geweldige vakantie. En hoe zit het ook alweer met com-
positie, kleur en techniek? De kunstenaar die met je meegaat,  
 weet er alles van. 

Bouw Academie Kook Academie

Kleur, knutsel en 
win een gratis verblijf!

 Kleur en knutsel samen met uw kind uw eigen 
boerderij van de bijgevoegde bouwplaat.  

Maak er een foto van en stuur deze op naar: 
actie@hofvansaksen.nl.

U maakt kans op een gratis verblijf in een  
nieuwe comfort boerderij, type CE!
Kijk voor de actievoorwaarden op 
www.hofvansaksen.nl/prijsvraag

Hé, doe je mee?

‘Ik vond een kever met 
wel zeven kleuren!‘Papa en ik maken de 

allergrootste hut ooit.’

‘Deze ‘clownpizza’ heb 
ik zelf bedacht. Hij is 
lekker en grappig.’

Kunst Academie

‘Oma heeft mijn schilderij 

meteen opgehangen.’

Verbind alle puntjes met elkaar. 
Welk dier zie je?
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Steel de show 
Voor jonge fashionista’s: ontwerp je eigen jurk, knuffel, tas of 
telefoonhoesje. Da’s pas cool. In de Mode Academie mix en match 
je de mooiste stoffen met keuze uit wel 40.000 knopen! Je mag 
helemaal zelf bedenken wat je wilt maken. Of je versiert een  
kledingstuk dat onze modeontwerper heeft voorbereid. 

Mode Academie

Leuk voor thuis: 
Maak je eigen knuffel!

Wat heb je nodig:

•  Twee verschillende stoffen  
(25 cm bij 40 cm)

• Drie knopen (ogen en neus)
•  Stukjes wol voor de snorharen
•  Vulling (bijvoorbeeld wol, poppenvulling)

Kijk voor het patroon op www.hofvansaksen.nl/modeacademie

Techniek Academie 
Aan de slag met hout, spijkers, hamers, 

boortjes en zagen. 

Sport Academie 
Clinics in hockey, voetbal en softbal. 

Ben jij de beste?

Avonturen Academie
Bouw een vlot en maak een kampvuur 

op het strand.

Archeologie Academie 
Ontdek hoe mensen lang geleden leefden.

MOOV Academie
Sleutel je eigen bike, scooter of superracer 

in elkaar.

Knutsel Academie 
Je zelfgemaakte fotolijstje of kalender 

staat thuis prachtig in je kamer.

Urban Academie 
Met nieuwe vrienden op de X-box - gamen 

en nog eens gamen.

In de zomervakantie zijn er 

nog meer Kinder Academies:

De liedjesshow van 

Het Zandkasteel 
komt naar Hof van Saksen 

in de zomervakantie.

Sassa, Toto en Koning Koos, de drie populaire kinderhelden van  

Het Zandkasteel, geven elke woensdag in de zomervakantie 

een geweldig optreden! In de half uur durende liedjesshow 

Dansen met Het Zandkasteel wordt er veel gezongen en 

gedanst op de nieuwste liedjes uit de serie. Sassa, Toto en 

Koning Koos zingen en dansen natuurlijk mee. Na de show is 

er uiteraard ruimte voor een Meet & Greet, zodat de kinderen 

met Sassa, Toto en Koning Koos op de foto kunnen of gewoon 

even een handje kunnen schudden met deze sterren.

Nooitgedacht, zomer 2014

Populaire liedjesshow 
op Hof van Saksen

Dansen met 
Het Zandkasteel

Kijk voor meer informatie op 

www.hofvansaksen.nl/zomerprogramma

‘Samen met mijn moeder 

mocht ik naar de Mode 

Academie. Supercool!’



Overal in Drenthe kunt u van de natuur genieten. Bijvoorbeeld 
tijdens een fietstocht door Nationaal Park Drentsche Aa of een 
wandeling in Geopark De Hondsrug. Voor golfliefhebbers liggen  
in de directe omgeving vier golfbanen. 

Bij de Drentsche Golf & Country Club krijgt u als gast van  
Hof van Saksen korting op de greenfee. Of wordt het een  
dagje shoppen in Assen of Emmen? 

Voel de warmte van de Finse sauna, het Turkse stoombad of de 
infrarood sauna op uw huid. Neem alle tijd voor een zinnenprik-
kelende lichaamspakking en verwen uzelf met een overheerlijke 
fruitshake. En tot slot een beautybehandeling of manicure. 
Vandaag draait alles om genieten. 

Yoga en fitness

Totale ontspanning geeft nieuwe energie. Wilt u daar actiever 
mee aan de gang? Volg bijvoorbeeld de yoga workshop op het 
strand voor meer innerlijke balans. Yoga versterkt zowel uw fysieke 
als mentale conditie. Voor een stevige workout zien we u graag 

Spa & Wellness

Ontdek Drenthe

Zo weldadig kan ontspannen zijn. Vergeet even alles om u heen en kom helemaal tot rust  
in onze luxe Spa & Wellness.

Er valt van alles te beleven in de omgeving van Hof van Saksen. Wat dacht u van het  
Boomkroonpad, Plopsa Indoor, Kabouterland Exloo, het Drents Museum en Dierenpark Emmen?  
En vergeet vooral de hunebedden niet! 

Kijk op www.hofvansaksen.nl/spa voor al onze 
wellness-arrangementen.

Op www.hofvansaksen.nl/hsnculinair leest u 
meer over alle culinaire mogelijkheden.

Op www.hofvansaksen.nl/ontdekken ziet u wat 
Drenthe te bieden heeft.

Culinair genieten

Als u van lekker eten houdt, voelt u zich zeker thuis bij Hof van Saksen. Met maar liefst vijf 
restaurants bieden we een culinaire belevenis voor elk gezelschap en iedere gelegenheid. 

Liefhebbers van regionale seizoensgerechten en tongstrelende  
wijnen halen hun hart op in Brasserie Coccinella. Fans van de 
Italiaanse keuken serveren we dagverse pasta’s en pizza’s in Gusto. 
In Al Fresco stelt u zelf uw diner samen uit een keur aan buffet-
gerechten. Ons Grand café is open van ontbijt en lunch tot loungen 
met een wijntje of een 3-gangendiner. Zelfs aan de snelle trek is 
gedacht: haal lekkere hapjes in Rapido voor direct opeten of mee 
naar huis. 

Thuis tafelen

Sfeervol dineren in uw boerderij zonder zelf te kokkerellen? Met 
het Gourmetarrangement bestelt u alle ingrediënten voor een 
gezellige avond. Nog specialer wordt het met een privé-kok in de 
keuken. Van menu tot inkopen en koken - alles is geregeld. Rest u 
alleen het genieten van spijzen en samenzijn. 

Masterclass

Voor culinaire fans halen we alles uit de kast. Verfijn uw kooktech-
nieken met een masterclass van de Chef de Cuisine. Leer alles 

over snijden, bereiden en de beste spijs-wijn combinaties. In onze 
Culinaire boerderij (type 12CE) met luxe woonkeuken en moderne 
Miele-apparatuur kookt u geheid de sterren van de hemel.

Culi-kids

Alle restaurants op het resort hebben speciale menukaarten voor 
kinderen. De gerechten en porties zijn afgestemd op onze jongste 
culinaire genieters. Probeer ook ons vernieuwde kinderbuffet in  
Al Fresco. Daar kunnen kinderen zelf kun pannenkoeken versieren.

in de fitnessruimte, gratis toegankelijk voor alle gasten. Ook dat is 
bewuste aandacht voor uzelf. 

Eigen oase

In onze speciale 4-persoons Wellness boerderij (type 4ELW) creëert u 
zelf uw oase van rust. Met een Finse sauna, bubbelbad en rainshower 
alleen voor uw eigen gezelschap kan het niet luxueuzer. Of het moet 
samen buiten in de jacuzzi genieten van een drankje zijn…

  - Iedere week BBQ met lounge muziek en 
DJ voor het ultieme zomergevoel

- Ontbijtservice: 
kakelvers aan de deur bezorgd

- Online boodschappen bestellen

- Gusto bezorgservice

Kijk voor meer informatie op 
 www.hofvansaksen.nl/zomerprogramma

Zomerse extra’s

ONTSPANNEN & ONTDEKKEN LEKKER ETEN



Hof van Saksen is onderdeel van

4-persoons boerderij (type 4C)
Weekverblijf

Aankomst 11 juli 2014
Van:  € 1225,-

Voor: € 729,-*

6-persoons boerderij (type 6C)
Weekverblijf

Aankomst 15 augustus 2014
Van:  € 1345,-

Voor: € 939,-*

6-persoons boerderij (type 6CE)
Weekverblijf

Aankomst 15 augustus 2014
Van:  € 1405,-

Voor: € 999,-*

Een zomer om nooit te vergeten

Kies voor een onvergetelijke zomervakantie en reserveer nu uw verblijf op Hof van Saksen in  
de periode van 4 juli tot 29 augustus 2014. Ga voor extra comfort in één van de vernieuwde 
comfort of luxe boerderijen. U reserveert al een comfort boerderij vanaf € 729,-*.

4-persoons boerderij (type 4CE)
Weekverblijf

Aankomst 11 juli 2014
Van:  € 1290,-

Voor: € 799,-*

4-persoons boerderij (type 4L)
Weekverblijf

Aankomst 11 juli 2014
Van:  € 1450,-

Voor: € 1199,-*

6-persoons boerderij (type 6L)
Weekverblijf

Aankomst 15 augustus 2014
Van  € 1575,-

Voor: € 1339,-*

Comfort boerderij
(type C) 

Nieuw: comfort boerderij  
(type CE)

Vernieuwd: luxe boerderij  
(type L) 

Zomer-
vakantie

Van: € 1225,- 
Nu vanaf:

€ 729,-*

Reserveer direct via 
www.hofvansaksen.nl/hsnzomervakantie 
of bel 0900 - 1971 (€ 0,20 p. min.). 

*ACTIEVOORWAARDEN Deze aanbieding geldt: voor nieuwe reserveringen; niet i.c.m. andere acties, kortingen, aanbiedingen en arrangementen; wanneer u reserveert vóór 3 juni 2014; bij een huurprijs 
die niet minder bedraagt dan € 119,- . De beschikbaarheid van de accommodaties voor deze aanbieding kan per park, aantal, type en/of aankomstdatum verschillen en is beperkt. Genoemde 
aanbieding heeft uitsluitend betrekking op de huurprijs en niet op bijgeboekte extra’s, reserveringskosten (max. € 24,50), bedlinnen (verplicht, max. € 7,25 p.p.) en toeristenbelasting. Op Hof van Saksen zijn 
de prijzen inclusief bedlinnen en hand- en keukendoeken. Prijswijzigingen, druk- en zetfouten voorbehouden.


