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Bungalowpark Emslandermeer, gelegen bij Vlagtwedde in het prachtige Zuid-Oost Groningen,
tussen Drenthe en Duitsland!
De ongerepte schoonheid van de natuur, het comfort van schitterende bungalows aan water of bos,
de onbegrensde mogelijkheden om te ontspannen en actief bezig te zijn, maakt dat dit een perfecte
stek is voor fietsers, wandelaars, golfers, watersporters, vissers, cultuursnuivers, rustzoekers.
Tevens toegang tot het overdekt subtropisch zwembad. Kortom: Emslandermeer is het overtreffend
gevoel van luxe, ruimte en rust in een prachtige natuur.

Parkomschrijving
Emslandermeer is gelegen aan de rand van Vlagtwedde in Zuid-Oost Groningen, tussen Drenthe en
het Duitse Emsland met kronkelende wegen, heide, bossen, en stoere vergezichten. Het park
kenmerkt zich door zijn prachtige binnenmeer, welke zich uitstekend leent voor zwemmen of varen
en een open vaarverbinding via het Ruiten AA kanaal. In de prachtige ongerepte natuur van
Emslandermeer kunt u heerlijk tot rust komen of juist actief bezig zijn. Ook is de directe omgeving
bosrijk en uitermate geschikt voor mooie wandeltochten.
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Accommodaties
Emslandermeer beschikt over zeer luxe en comfortabele, 4 tot 20-persoons bungalows met luxe
wellness, Finse sauna, buitenspa, toerboot o.a. Whaly en Hanzeschouw om uit te rusten of actief
bezig te zijn met wandelen, fietsen, zwemmen, mountainbiken, golfen, varen, vissen, paardrijden etc.
en die direct aan het bos of water gelegen zijn. Door de rust en omgeving krijgt u als vanzelf het
welbekende vakantiegevoel. Op het park zijn diverse faciliteiten aanwezig, die een verblijf voor jong
en oud compleet zullen maken. Bijvoorbeeld heerlijk ontspannen in de schoonheidssalon en het
restaurant op het park of een lekkere versnapering halen bij de snackcorner. Bij onze bungalows
gratis toegang tot het subtropisch zwemparadijs met o.a. glijbaan, 25 meterbad, recreatie- en
kinderbad.
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Omgeving
Bungalowpark Emslandermeer ligt op een steenworp afstand van het oude vestingdorpje Bourtange,
een absolute aanrader voor een historisch dagje uit. U vindt er diverse bezienswaardigheden en
bovendien worden er in het zomerseizoen historische evenementen georganiseerd. Of breng een
bezoek aan het altijd succes verzekerde Dierenpark Emmen, op slechts drie kwartier rijden vanaf
Emslandermeer. Westerwolde, Oldamt en het aangrenzende Drenthe en Duitse Emsland hebben
heel veel te bieden.
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Om en nabij Emslandermeer/Vlagtwedde vindt u de volgende faciliteiten:
->Subtropisch zwembad met verwarmd binnenbad, peuterbad en 25 meterbad, glijbaan. Voor
parkgasten is de toegang gratis
->Drie speelweides, een voetbal-/volleybalveld, een speelbos en strandjes
->Het binnenmeer is geschikt zwemwater en wordt door de provincie op kwaliteit
gecontroleerd
->De omringende vaart heeft een open vaarverbinding met het Ruiten AA-kanaal
->Golf & Country Club Westerwolde met:
->9 holes golfbaan
->Drivingrange,
->Puttinggreen
->Oefenholes
->Tennisbanen zand ingestrooide kunstgrasbanen
->Kanohuur
->Midgetgolf
->Manege
->Vismogelijkheden: vispas voor het binnenmeer € 6,00 p.p.p.d.
->Fitness, sport- en trainingscentrum in- en outdoor
->Grand-Café Restaurant Greens met terras
->Snackbar Greens Corner
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->Jachthaven
->Trailerhelling
->Wasserette
In het dorp, op loopafstand o.a.
->Jumbo supermarkt, www.jumbovlagtwedde.nl
->supermarkt Aldi
->Fietsverhuur, www.arjanborgerstweewielers.nl
->Een gevarieerd winkelaanbod van kleding & vrijetijdswinkels
->Rabobank
->Bowlingcentrum Rendering, www.partycentrum-rendering.nl
->Hengelsport-speciaalzaak, www.vanhoorn-vlagtwedde.nl
->Markt op vrijdag van 13.00 - 18.00 uur achter de kerk
Veendam, 20 minuten rijden
->Subtropisch zwemparadijs Tropiqua
->Veenkoloniaal museum
->Winkelgebied
Winschoten, 15 minuten rijden
->Trein- en busstation
->Grote winkelplaats
Directe omgeving of in Groningen.
->Museum Stoomgemaal - Groningen
->Zeehondencrèche Pieterburen
->Muzeeaquarium Delfzijl
->Groninger Museum
->Nederlands Stripmuseum - Groningen
->Attraktiepark Sprookjeshof - Zuidlaren
->Klooster Ter Apel
->Vesting Bourtange
->Groninger Borgen
->Molens in Groningen
->Martinitoren Groningen
->Lauwersoog - De Marne
->Museumspoorlijn S*T*A*R - Stadskanaal
Drenthe en omgeving, op ongeveer 30 minuten tot een uur.
->Borger Hunebedden
->Attractiepark Drouwenerzand
->Sportlandgoed Fun & Sports
->TT Circuit Assen
->Indoorski Assen
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->Parapenten in Drenthe
->Outdoorpoint
->Speelgoedmuseum Kinderwereld
->Planetron Cinedome
->Wildlands Adventure Zoo Emmen
->Indoor speelparadijs Coevorden
->Orvelte
->Bricksart
->Geopark De Hondsrug
->Tuinen Mien Ruys
->Kamp Westerbork
->Wild Bijzonder vissen
->Exloo
->Industrieel Smalspoor Museum Erica
->Stedelijk Museum Coevorden
->Veenpark Bij Emmen
->Keramiektuinen
->Etstoeldag
->Rijk der Kabouters
Duitsland, op ongeveer 10 minuten tot een uur.
->Waterskieën Heede
->Meijer Werf - Papenburg
->Schloss Dankern
->Meppen Funpark
->Landesgartenschau - Papenburg
->Ost-Friesland
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