
Natuurlijk genieten in de Achterhoek...

…in uw eigen vakantiewoning!

De omgeving
In het dorpje Wichmond (420 inwoners, 

gemeente Bronkhorst) kunt u terecht voor uw 

dagelijkse boodschappen. De fraaie Hanzestad 

Zutphen, de schitterende IJsselvallei, het 

pittoreske Vorden en Bronkhorst, de kleinste 

stad van Nederland, bevinden zich op ‘fi ets-

afstand’. Verschillende recreatieplassen in de 

Achterhoek bieden mogelijkheden tot water-

sport. In de buurt vindt u verschillende 

restaurants en golfbanen. Vanaf het terrein 

wandelt u de bossen van kasteel Hackfort in of 

bezoekt een avondconcert in het kasteel. Ook 

kunt u één van de vele fi etsroutes starten vanaf 

uw vakantiewoning. De Achterhoek is niet voor 

niets gekozen tot ‘fi etsgebied van Nederland’!

www.aanthackfort.nl

Bel: 0575 - 44 14 22

Wilt u eens binnen kijken?

Kom gerust langs of neem contact op.

‘Probeer-arrangement’
Benieuwd? Beleef Aan ‘t Hackfort zelf ! Ervaar de 

sfeer met  ons ‘probeer-arrangement’ (slapen in 

ons vakantiepark en eten bij de Keuken van 

Hackfort). Of bezoek één van onze open 

zondagen voor meer informatie of een 

vrijblijvende off erte. Uiteraard kunt u ook altijd 

bellen voor een afspraak voor een rondleiding. 

Meer informatie: www.aanthackfort.nl 

Adres  Hackforterweg 33 

  7234 SH Wichmond

Telefoon 0575 - 44 14 22

E-mail  informatie@aanthackfort.nl



Steeds meer mensen kiezen 
voor een ‘tweede woning’
Een ‘tweede woning’ is zoveel meer dan alleen 

een vakantiewoning. Het is dé plaats om met 

familie, kleinkinderen, of vrienden aangenaam 

te verblijven. U ontsnapt een weekend aan de 

drukte van alle dag, creëert er uw ideale 

werkplek, of u doet gewoon niets! 

Bovendien is een tweede woning een 

uitstekende belegging.

Midden in de Achterhoek, land van kastelen, 

bossen en kronkelige zandwegen, ligt 

vakantiepark Aan ’t Hackfort. Dit unieke 

gebied grenst aan de tuinen van kasteel 

Hackfort van Natuurmonumenten. Inheemse 

planten en bomen zorgen voor een prachtig 

decor om te genieten. Hier hoort u de stilte…

Aan de rand van het dorpje Wichmond is ruimte 

voor 35 vakantiehuizen. De ruime kavels bieden 

een fantastisch uitzicht over de omliggende 

landerijen en het coulisselandschap. De 

vakantiewoningen zijn uniek qua opzet en 

gemaakt van duurzaam Scandinavisch hout. Het 

sedumdak kleurt ieder seizoen anders. Dat is 

niet alleen fraai, het is ook een perfecte isolatie 

voor warmte en koude!

De hartelijke, gemoedelijke manier van omgaan 

met elkaar in deze streek spreekt veel mensen 

aan.
Uw vakantiewoning op maat
De mogelijkheden om uw vakantiewoning in te 

delen zijn riant. U kiest de indeling aan de hand 

van een zeer uitgebreide optielijst. Wilt u 1 of 

2 slaapkamers? Een houtkachel, sauna of extra 

bergruimte? Samen met u zoeken we de meest 

optimale kavelgrootte, plaats op het park en 

stand van de vakantiewoning. Wilt u de woning 

casco of compleet afgewerkt laten bouwen? De 

grond pachten of huren? Alles kan!

Financiering is mogelijk, bijvoorbeeld via ons 

samenwerkingsverband met de Rabobank. Voor 

het onderhoud van het park doet u mee in een 

collectief onderhoudscontract.

Een fantastisch uitzicht en een 

gemoedelijke sfeer. Beleef het zelf!

Bel: 0575 - 44 14 22


