Op het bosrijke Recreatiepark Hellendoorn bieden wij zeer luxueuze recreatiechalets aan op eigen grond. De
recreatiechalets zijn onderverdeeld in drie types: Monaco, New York en Havana. Ieder type chalet laat zich
herkennen door haar eigen uitstraling en indeling. Er is keuze uit zeer ruime kavels met oppervlaktes van 289m2
tot 454m2. De drie type chalets worden kant en klaar opgeleverd met alle voorzieningen en luxe uitstraling naar
wens! De perfecte plek om een onvergetelijke tijd te hebben en nieuwe herinneringen te creëren.
In de mooie omgeving Hellendoorn kunt u zich terugtrekken in de rustgevende bossen. Met tal van fiets- en
wandelroutes kunt u genieten van de mooie natuur.
Voor een dag met activiteiten en bezienswaardigheden, kunt u een bezoekje brengen aan de Sterrenwacht. Hier
maakt u een indrukwekkende reis door de ruimte met telescopen. Om de ambacht te ervaren van het klompen
maken, bezoekt u Klompenatelier Dijkman. Voor een dag vol avontuur bezoekt u Avonturenpark Hellendoorn,
het leukste pretpark voor het hele gezin. Knuffelen met cavia’s en konijntjes of een rondje rijden op een pony
kan bij kinderboerderij De Flierefluiter. Op een warme zomerdag neemt u een verfrissende duik bij Zwemparadijs
Het Ravijn of Zwemparadijs De Scheg. Er is genoeg te beleven!

Chalet Havana
Voor een natuurlijke uitstraling is type Havana standaard uitgevoerd met geïmpregneerd Scandinavisch
Vurenhout aan de buitenzijde en antraciet gekleurde dakbedekking. Het chalet is volledig geïsoleerd en voorzien
van vloerverwarming. Zo kunt u ook in de koude wintermaanden genieten. Met een riant terras aan de voorzijde
(optie), voor een zorgeloos verblijf.
Via de openslaande deuren aan de voorzijde van het chalet, stapt u de living binnen. De gehele vloer wordt
standaard uitgevoerd met Linoleum in de kleur Light Oak. Alle wanden zijn voorzien van Vurenhouten horizontale
planken van 8cm breed in wit of ivoor afgewerkt.
Aan de rechterzijde van de living bevindt zich de eerste slaapkamer met plek voor een éénpersoons- of
stapelbed. Daarnaast bevindt zich de badkamer. Deze is standaard uitgevoerd met een staand toilet,
douchecabine met instap, wastafel met meubel (kleur Oak) en kraan, 80 liter boiler en een wasmachine
aansluiting.
Bij binnenkomst bevindt zich aan de linkerzijde van de living de keuken. Deze wordt uitgevoerd in de kleur wit en
voorzien van een toplaminaat werkblad in betonlook, inclusief inbouw combimagnetron, inductie kookplaat,
afzuigkap, inbouw vaatwasser, spoelbak met kraan en een inbouw koelkast (tafelmodel) met vriesvak.
De tweede slaapkamer, geschikt voor een tweepersoonsbed, bevindt zich daarnaast.
De openslaande deuren aan de voorzijde van het chalet en de dubbele raampartij aan de achterzijde zorgen voor
veel lichtinval en geeft u uitzicht op de mooie natuur rondom.
Naast de standaard uitvoering en afwerking is het mogelijk om aanpassingen aan te brengen naar uw eigen
wensen of ideeën. Informeer naar de ruime keuze in opties en maak van het chalet uw tweede thuis!

Alle afmetingen zijn circa maten. Deze brochure is zo
zorgvuldig mogelijk samengesteld, wijzigingen voorbehouden.
Derhalve kunnen aan deze brochure geen rechten worden ontleend.

Specificaties type Havana (standaard uitvoering)
Algemeen
Personen
Slaapkamers
Vloerverwarming

Geschikt voor 3-4 personen
2
Ja, gehele chalet (badkamer uitgezonderd)

Afwerking buiten
Muren
Dak
Kozijnen/ramen
Verlichting

Geïmpregneerd Scandinavisch Vurenhout, kleur licht eiken en wit
Antraciet trapezium dakbedekking
Kunststof, wit, 70mm, tripleglas
1x, openslaande deuren

Afwerking binnen
Muren
Vloer
Plinten
Verlichting

Scandinavisch Vurenhout, 80mm breed, horizontaal bevestigd, kleur wit of ivoor
Linoleum, kleur light oak
Kunststof, wit, 4cm hoog
12x LED spots, 1x lichtpunt living

Keuken
Frontkleur
Grepen
Werkblad
Apparatuur

Badkamer
Toilet
Douche
Wastafel
Ventilatie
Boiler
Overig

Wit
271, boring 128mm metaal, nikkelkleurig
Toplaminaat R6520VV (betonlook)
Merk Pelgrim: inbouw combimagnetron, inductie kookplaat, afzuigkap, inbouwvaatwasser, spoelbak met
kraan, inbouw koelkast (tafelmodel) met vriesvak

Staand, merk Radaway
Cabine met hoge instap, merk Radaway
Enkel met kraan, wit, meubel in Eiken kleur
Ja, standaard
Merk Atlantic, 80L
Wasmachine aansluiting
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