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Recreatiepark de Leistert is compleet, voor  
iedere vakantieganger vind je hier een mooie 
overnachtingsplek. De vele faciliteiten zijn 
overwegend gratis en onbeperkt te gebruiken  
en maken een verblijf méér dan waard. En op  
de Leistert vier je altijd vakantie, midden in de 
zomer, tijdens het voor- of naseizoen of in de 
winterperiode, want alle faciliteiten zijn  
dagelijks geopend.

Op de camping is een mooi plekje vinden niet zo 
moeilijk. Heerlijk luxe met privé sanitair of gezellig 
op een veldje met speelelementen. Wil je huren? 
Dan kun je kiezen voor Glamping op de camping  
of voor een van de mooie en luxe bungalows.  
Op de Leistert zijn de kids de baas, een speeltuin 
grenzend aan de tuin van je bungalow?
Een bungalow vlakbij het nieuwe adventure-
sportveld? Het kan allemaal op de Leistert!

Blijf op de hoogte

 facebook.com/deLeistert (Buitenhof)

 facebook.com/RecreatieparkdeLeistert (Camping) 

 @Leistert

 plus.google.com/+LeistertNL

 instagram.com/deleistert

Relax, ontdek & beleef 

Samen 
beleven!

“Zoveel te doen en zoveel 
te beleven. Let’s go!”

Pluck – Vakantie test team



Speciaal voor kids
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Water, water en nog eens water!
Vakantie is pas ècht vakantie met een subtropisch 
zwembad. Altijd de mogelijkheden om te 
spetteren en te ravotten in het water, of het nu 
regent, sneeuwt of de zon schijnt. In de twee 
grote bassins, elk met een eigen glijbaan 
hebben de kids een reuzenlol.

Als het lekker weer is zwem je natuurlijk het liefst 
buiten. In het golfslagbad neemt de deining je mee, 
lekker actief in de golven. In dit aflopende,  

grote bad is het goed toeven tijdens de 
zomermaanden. Wil je de kids lekker laten 
kliederen met water en zand (en zeg nou zelf, wat is 
er leuker), strijk dan neer bij de roei-speelvijver.  
Met trekvlotjes, stappaaltjes, pompjes en 2 heuse 
waterkanonnen om papa nat te spuiten, is plezier 
gegarandeerd. 

Meer zien van onze waterfaciliteiten, check;  
www.leistert.nl/zwemmen

“Je verveelt je nooit 
met zoveel afwisseling. 

Splish Splash!!!”

Pien, Vakantie Test Team

Wie er 
het eerst 

in ligt!

Onbeperkt toegang tot de zwemfaciliteiten met je zwembadpas Papa natspuiten met de waterkanonnen

Subtropisch zwembad met 2 bassins (30˚C)

Binnen
Verwarmd golfslagbad (40x15 meter)

Buiten

Bubbelbaden, stroomversnelling Waterglijbaan 

Peuter- en kleuterbad (32˚C)

2 waterglijbanen Roei/speelvijver met ligweide

Zwembadterras met barretje Strand met waterspeeltuin

Peuterbad



6 7

De Leistert wordt steeds meer een speelparadijs 
voor kinderen. En het fijne is, het maakt niet uit of 
het regent of de zon schijnt. Zowel op de Plaza, in 
La Selva Playground, bij het adventure sportveld op 
Buitenhof en in de vele speelhoekjes verspreid over 
het terrein, ga je als kind op avontuur! 

En natuurlijk nemen Pluck & Pien je mee tijdens de 
vele sportieve, stoere en gave activiteiten die 
georganiseerd worden. 

Meer zien van onze speel- en sportfaciliteiten, 
check; www.leistert.nl/spelen

…en we sluiten af met een heerlijk diner
Playtime!

“ Lekker ravotten, klimmen en 
klauteren. Wie niet weg is  
is gezien!’’ 
 
Pluck, Vakantie Test Team

De kids de baas

Ga je  
mee op 

avontuur?

La Selva Playground – indoor speeljungle

Binnen
Adventure sportveld

Buiten

Indoor speeltoestel met valtoren Grote speeltuin met waterspeeltuin

Van april tot oktober alle dagen activiteiten

Activiteiten voor 0 t/m 16 jaar Speelhoekjes op Buitenhof  en Camping

Het Klushuis – klussen en knutselen Beachvolleybalvelden, tafeltennis en jeu de boules

Verhard sportveld (tennis, voetbal- en basketbal)

“ Mooi gemaakt!  
De kids vonden  
het de max!”
Fam. de Brabander 
(09-02 tot 16-02): La Selva Playground 
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Schuif je ook aan? Mmmm………
lekker eten & drinken, 
dat is pas vakantie!

Niets is zo fijn op vakantie dan je lekker te laten 
verwennen met een heerlijke maaltijd. Eens niet 
koken, niet schipperen tussen wat iedereen wel 
of niet lust. Nee! Gewoon lekker uit eten, lekkere 
frietjes halen en de boel de boel laten. Héérlijk!

Met de vele horecavoorzieningen die de Leistert rijk 
is, maak je met gemak iedere dag een andere 
vakantiekeuze. Lekker uitgebreid uit eten wissel je 
eenvoudig af met een ijsje bij de Smulhoek en een 
snackdagje bij Mr. Friet. En natuurlijk haal je bij 
onze royaal gevulde supermarkt alles wat je nodig 
hebt voor een BBQ- of gourmetavond. En wat dacht 
je van die heerlijke verse broodjes ’s ochtends?

Meer zien van onze horecafaciliteiten, check; 
www.leistert.nl/horeca

“ Ik geniet ervan om lekker gek te  
doen met de kids die door het raam 
de keuken in kijken en ondertussen  
de heerlijkste gerechten te maken in 
La Selva. En lekker is het zeker, trust 
me I’m an Italian”

Giuseppe Giusini, Chef La Selva Food & Drinks

Heerlijk  

borrelen op 

het grote 

terras

Mr. Friet – cafetaria 

La Selva Food & Drinks – á la carte 

Sportcafé 

Restaurant Buitenhof  – 3-gangenkeuzemenu 

Smulhoek – pizza’s en ijsjes Zwembadterras met barretje

Jungleterras La Selva Playground Spar supermarkt 

Genieten van de ondergaande zon op het terras  
van La Selva Food & Drinks

Nog even genieten van een wijntje na het eten, 
de kids spelen in de speeljungle

“ Ontzettend mooi en 
stijlvol ingericht,  
vriendelijke personeel 
en lekker eten.”
Fam. Toebes 
(03-01 tot 09-01): La Selva Food & Drinks 
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Al vanaf ’s ochtends vroeg kun je terecht op  
de Plaza. Lekkere broodjes halen bij de Spar 
supermarkt, even een kopje koffie pakken op het 
terras. ’s Avonds een potje bowlen of samen met de 
kleintjes de minidisco dansen met Pluck & Pien. 

Of, terwijl de kids aan het knutselen zijn in 
Het Klushuis, even dat momentje voor jezelf 
op het overdekte terras. Lekker zeg!

Meer zien van alle voorzieningen op de Plaza, 
check; www.leistert.nl/plaza

…en is er genoeg te beleven voor iedereen!
Op de Plaza is het altijd mooi weer...

Overdekt spelen en genieten

Zullen 

we samen 

spelen?

Het Klushuis – knutselen en klussen

Plaza
Groot overdekt terras met indoor speeltoestel

Bowlingbanen Sportcafé voor darts en biljarts

Supermarkt Spar Recreatiepodium voor theater en minidisco

“ Heerlijk genieten. 
Kind lekker even 
ravotten en mama 
op het terras.”
Mevr. Engelman
 (07-08 tot 18-08): De Plaza 
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Kamperen, buiten (be)leven
De keuze en de variatie op de Leistert  
is enorm! Of je nu komt kamperen met  
een klein trekkerstentje, een luxe vouwwagen 
of een grote toercaravan, wij hebben de  
juiste plek voor je! 

Al jaren behoort de Leistert tot de top van Europa 
Met de titel ANWB Topcamping en ADAC Superplatz 
behoort de Leistert al jaren tot de top van Europa, dus 
waar je ook staat, hier geniet je van ècht kamperen. 

Meer zien van onze kampeerplekken, check: www.
leistert.nl/kamperen.

Lekker 

laat naar 

bed!

Kampeerplaats met privé sanitair Comfort kampeerplaatsen met speelelement

Comfort kampeerplaats autovrij of  met auto Comfort kampeerplaats met huisdier

Standaard Plusplaatsen Standaard Plaatsen

Kamperen op topniveau
“ Wij hadden een 

prachtige, grote  
en groene plek. ”
Fam. Peters 
(24-05 tot 28-05): 

…en ’s avonds lekker genieten op het terras. 

Lekker de hele dag buiten…



Kamperen in luxe
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Heerlijk… genieten van de 
avondzon onder je overdekte 
terras.
Vakantie is ontspanning, dus juist als je kiest 
voor een huuraccommodatie weet je zeker dat je 
die ontspanning gaat krijgen. Geen tent 
opzetten, geen stokken die je overhoudt, niet 
langer struikelen over de scheerlijnen. Alleen 
maar je koffers uit de auto halen en je vakantie 
begint!

De Leistert Lodge en Glamping Tent zijn de meest 
luxe varianten van verhuur op de camping. 

Mooie, kleurrijke en complete accommodaties, 
voor de meest verwende kampeerder. Maar ook als 
je een keer één nachtje wil komen of op doorreis 
bent voor een fietsvakantie kun je op de Leistert 
terecht.  In de Leistert Cabins en Simple Camp 
chalets vind je in compact formaat alles wat je 
nodig hebt voor een mini-vakantie, ook al duurt  
die slechts één dag.

Meer zien van onze verhuuraccommodaties,  
check: www.leistert.nl/glamping

Kamperen in een gave Glamping Tent met CV  
en complete badkamer. 

Genieten van een glaasje wijn op het overdekte terras  
van de Lodge. 

Leistert Lodge – 4 of  6 personen Glamping Tent – 5 personen 

Leistert Cabin – 2 of  4 personen Simple Camp – 4 personen

“ De Glamping Tent was 
top! Echt luxe en ook 
had je veel ruimte  
rondom de tent. ”
Fam. Minderhoud 
(28-04 tot 01-05)

Mooie 

kleurrijke 

mini-

huisjes

“ Alle gasten die komen kamperen in een Leistert 
Lodge zie ik aan het einde van de vakantie 
helemaal vrolijk terugkomen. Iedereen geniet  
van die mooie kleurrijke uitstraling” 
 
Floor Deussen, Medewerker Receptie



Variatie in luxe
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Net een beetje meer luxe? 
Omdat het kan!
Als je Buitenhof de Leistert oprijdt, ervaar je 
direct het vakantiegevoel. Luxe vrijstaande 
vakantieboerderijen of bungalows op ruime 
kavels. Volop sfeer en ruimte, dat is pas 
vakantie. En dat beetje meer luxe, och, vakantie 
mag toch best een beetje verwennerij zijn? 

Kindvriendelijk en Kids Special
Met kinderen wil je dat een vakantiehuis leuk en 
sfeervol is, maar bovenal veilig! Voor de kleine 
ontdekkers hebben we op de Leistert kind-
vriendelijke vakantieboerderijen en Kids Special 

bungalows. Met een traphekje bovenaan de trap, 
afgeschermde wandcontactdozen en een 
omheinde tuin, zodat ze lekker veilig buiten kunnen 
spelen. In de berging staat een was-droog-
combinatie en een bolderwagen voor heerlijke 
ritjes naar de speeltuin. Uiteraard staat er 
standaard een kinderbed, kinderbox en kinderstoel 
voor je klaar. 

Meer weten over indeling en tarieven van de 
vakantieboerderijen en bungalows, check; 
www.leistert.nl/buitenhof

In Comfort- en Luxe uitvoering

Vakantieboerderij
Gelijkvloerse uitvoering en met verdieping

Moderne bungalows

Vloerverwarming in alle ruimtes Badkamer en-suite bij iedere slaapkamer

Vrijstaande vakantieboerderij

Kindvriendelijke uitvoering Kids Special uitvoering 

Luxe uitvoering met whirlpool en sauna 

Voor 5 t/m 18 personen

Culinaire en wellness uitvoering

Voor 4 t/m 8 personen

Vrijstaande bungalow

Werken aan 

vakantie!

“ Wij zaten in een perfect 
huisje met veel ruimte en 
een prachtig omheinde 
tuin voor kinderen.”
Fam. Dalhuizen 
(16-10 tot 20-10)

“ Het is heerlijk om te werken aan het 
vakantieplezier van zoveel mensen. Iedere dag 
doe ik dan ook mijn best om storingen en kleine 
problemen zo snel mogelijk op te lossen” 
 
Patrick Schaefer,  Medewerker Technische Dienst. 

Met je huisdier door het poortje en dan 
lekker lang wandelen in het bos

Mooie, grote groepsaccommodaties 
tot wel 18 personen
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De Leistert ligt in het hart van Limburg, daar waar het 
leven nog gezellig is. Ontdek die gezelligheid tijdens 
je vakantie. Of je nu een natuurliefhebber bent, 
heerlijk wil shoppen op vakantie of samen met de 
kids alle attracties in Toverland gaat beleven, al deze 
mogelijkheden liggen op minder dan een half uur 
rij-afstand tot het park. 

En besluit je om die mooie omgeving op de fiets  
te ontdekken? Dan zul je zien dat het afstappen  
op al die gezellige terrasjes eigenlijk nog het 
allerleukste is!

Meer zien van alle mogelijkheden in Hartje Limburg, 
check; www.leistert.nl/hartjelimburg

Lekker 

laat naar 

bed!

Diverse natuurgebieden Diverse ruiterpaden

Attractiepark Toverland GaiaZOO

Klimpark Fun Forest

De Maasplassen Roermond

Openluchtmuseum Eynderhoof

Manege stal Cuypers

Event & Leisurepark Funbeach

Designer Outlet Roermond

Code Keverberg bij Kasteel de Keverberg

Mico Lifestyle Centre

Hartje Limburg, verrassend veelzijdig 
“ Fietsen, wandelen, 

watersport, manege… 
Echt voor ieder wat 
wils in de omgeving”
Fam. Dietrich 
(14-10 tot 28-10)

Gezelligheid met een zachte ‘g’
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Colofon

Amsterdam – Roggel    
 105 minuten Zwolle – Roggel

 110 minuten

Maastricht – Roggel 
50 minuten

Utrecht – Roggel    
90 minuten

Den Bosch – Roggel 
60 minuten

Eindhoven – Roggel
45 minuten

Antwerpen – Roggel 
90 minuten

Mönchengladbach – Roggel 
40 minuten


