
P E R S B E R I C H T 

Valkenburg/Bure, 6 juni 2017 

Jubilerend vakantiepark Parc La Clusure in het hart van de Belgische 

Ardennen introduceert  bijzonder Monopoly spel 
____________________________________________________________________________ 

Ter ere van haar 25 jarig jubileum introduceert Parc La Clusure in Bure/Tellin een bijzonder 

Monopoly spel bij haar gasten. Op het bord van het spel, dat is gebaseerd op het originele 

Monopoly, staan de afbeeldingen van Parc La Clusure, de stations worden uitgebeeld door 

de Grotten van Han, Euro Space Center, Kasteel Lavaux-Sainte-Anne en Parc Chlorophylle. 
 

In 25 jaar groeide Parc La Clusure onder leiding van het Nederlandse echtpaar Jehee uit tot 

een internationaal bekend en kwalitatief hoogstaand vakantiepark dat zeker bij 

Nederlanders en Vlamingen erg geliefd is. Het park is lid van LeadingCampings of Europe en 

BestCamp. 

Als enige in België bekroonde de ANWB het park dan ook als 5 sterren Top Camping en 

Zoover onderscheidde het met de Gold Award. 

 

Parc La Clusure is een voortreffelijk vakantiepark voor families met kinderen en voor actieve 

senioren. Het biedt naast vele comfortabele verblijfsaccommodaties, verblijfsmogelijkheden 

voor eigen tent, caravan of camper. 
Het gebruik van Wi-Fi is gratis in het hele park evenals de digitale satelliettelevisie. 

 

Vele hoogwaardige voorzieningen completeren de korte of lange vakanties; de winkel met 

een uitgebreid assortiment, een aantal superieure horecavoorzieningen, het verwarmde 

openlucht zwembad en vele sportieve en recreatiemogelijkheden in en buiten het park. 

Voor de gasten staat het grootste animatieteam van de Benelux klaar.  Door de 

samenwerking met B-Adventure komen ook de buitensportliefhebbers volledig aan hun 
trekken. 
 

Het vakantiepark is verder een prima uitvalbasis om de mooie omgeving te verkennen met 

een grote variatie aan pittoreske dorpen, steden en tal van attracties. 

 

 

 



 
 

 

 

 

Overhandiging “Parc La Clusure Monopoly Spel”  door Jan Jehee, directeur/eigenaar  

Parc La Clusure aan Nikoline van der Werff, directeur België Toerisme Wallonië  

Ardennen. 

 

 
Voor meer informatie: 

www.parclaclusure.be 

 

Peter Wijnen Public Relations              

Voorschoterweg 71b                          

2235 SG Valkenburg     

Nederland 

M 06 54 208 345 

E: peter@wijnenpr.nl 

 
Parc La Clusure in een prachtige vallei aan de oevers van het riviertje de L’Homme in het hart van 

de Belgische Ardennen is een familiepark bij uitstek. Het gastheerschap en alle faciliteiten 

staan vier seizoenen lang garant voor een plezierige, korte of lange vakantie. 

Parc La Clusure ondersteunt ‘Make a Wish’ om de liefste wens van kinderen tussen 3 en 18 jaar met 

een levensbedreigende ziekte in vervulling te laten gaan. 
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