
 

Persbericht 

  
Hoenderloo, 17 december 2021 

  
Kinderen voor half geld naar Park De Hoge Veluwe tijdens de kerstvakantie 

  
Vanaf komende zaterdag 18 december mogen kinderen tot en met 12 jaar gedurende de gehele 
verlengde kerstvakantie voor de helft van de prijs naar Het Nationale Park De Hoge Veluwe. In de 
laatste weken van het jaar wil het Park gezinnen graag dit cadeautje aanbieden voor de 
feestdagen.  
  
Frisse neus halen 
Met de verlengde kerstvakantie in het vooruitzicht zijn veel ouders op zoek naar leuke activiteiten 
om samen te ondernemen. En wat is er nou beter dan een frisse neus halen in de natuur? Lekker 
wandelen, fietsen, spelen en ontdekken; naar buiten gaan is leuk en gezond. Weerstand opbouwen 
doe je buiten, en bewegen is goed voor iedereen. Met een oppervlakte van ruim 5.400 hectare is er 
in het Park meer dan genoeg ruimte om in alle rust te genieten. Bovendien zijn er 1.800 gratis Witte 
Fietsen die je mag gebruiken om het Park te ontdekken.  
  
Van 18 december 2021 tot en met 9 januari 2022 is het hele Park in gezellige kerstsfeer en mogen 
alle kinderen van 6 tot en met 12 jaar voor de helft van de prijs naar binnen om te komen genieten 
van alle leuke activiteiten. Kinderen tot 6 jaar mogen zelfs gratis het Park in.  
  
Speciale activiteiten in de kerstvakantie 
In de kerstperiode zijn er, naast de reguliere activiteiten, verschillende activiteiten speciaal voor de 
feestdagen. Kom bijvoorbeeld genieten van het verlichte Jachthuis; sprookjesachtig mooi in het 
donker. In de dagen rondom Kerstmis worden alle lichten in en rondom Jachthuis Sint Hubertus 
ontstoken. In de avondschemering tussen 16:30 en 17:30 uur geniet je van de warmte van dit 
iconische monument. 
Van 18 tot en met 24 december kun je terecht voor Zaag je eigen Kerstboom. De ultieme 
kerstgedachte; midden in het bos je eigen boom uitzoeken en omzagen, daarna gezellig een kop 
warme chocolademelk drinken, en dat allemaal terwijl tegelijkertijd de natuur een handje geholpen 
wordt. Gedurende de hele vakantie kunnen kinderen bovendien vanuit het centrum van het Park een 
leuke speurtocht doen, zijn er kerstsfeerwandelingen en uiteraard is het Museonder geopend.  
  

http://link.mediaoutreach.meltwater.com/ls/click?upn=ld4-2BmvfhLwkbloc3NR29rkQDdIEuNDP4LKc-2BofP6sVI8yXqP6JRiPN7MsCCt-2B0ix-2BqrZ9qrvIwdOqKem-2BUdfVZPntYv-2Frkl5bduWmAveJY8-3DWiNe_L1Ns99IPi-2FERfPRUrN8ORLOnodMvBeA4YKxQQm8c5BgvnYTUni7WU23tmjK-2B-2F2EjYxDOO3sKhb4I01WkAJrXQDpyhCjMtPnEy1z5dr3nH6sUuuFBkjKkfsoUlvfNmBFMH6Up25iKWLWwmHtifsrx5ihVoFJIxT0iovItLpbuK8FbzJjD-2FNagSWEJYPJt9XtKOb2Nbzs9iCNzk8Sc1p0EogCrB2MZUZhFFnR2A1SycNj0FbSHo7UgDI6JskSadPQ7X1-2FkFc1SdPlWKvphrFuncKjdh-2B-2Fug7FnIp4QYqqBTXzr1dNL83fdQ6ZqQd4UHv8ssyxSkr0VuPtXY13E-2Bgl5m9JnsiHRixW4UJ5FyCstUH5-2BWt6aJpjMNUpJYtub13Jl
http://link.mediaoutreach.meltwater.com/ls/click?upn=ld4-2BmvfhLwkbloc3NR29rkQDdIEuNDP4LKc-2BofP6sVLTd2685l9p5VUYA-2Fo7RKrILz3guq3xQzPTfFCt2vK3S1hzegCq9FVajbH5wqmKu4k-3D8Hru_L1Ns99IPi-2FERfPRUrN8ORLOnodMvBeA4YKxQQm8c5BgvnYTUni7WU23tmjK-2B-2F2EjYxDOO3sKhb4I01WkAJrXQDpyhCjMtPnEy1z5dr3nH6sUuuFBkjKkfsoUlvfNmBFMH6Up25iKWLWwmHtifsrx5ihVoFJIxT0iovItLpbuK8FbzJjD-2FNagSWEJYPJt9XtKOb2Nbzs9iCNzk8Sc1p0EohrGk5nZ8h5aXqMi1HugHM3-2BL8eH-2F-2BsQpLnB69TqxtP3jNmepF6L5cC5I9tpXsgfMFsLM5FoBzUNgGkMRfvnGtkAiBNeye2e9F23AQK6fkQw1b2YBxTWilEykehupaSMkH8TPFc0XKSBbUoxgMFWPb3PlKcsj9G20sSXkvjDwZzl


Culinair genieten 
Op het Marchantplein in het centrum van het Park is tijdens de kerstvakantie elke dag het gezellige 
winterterras geopend voor heerlijke erwtensoep, warme chocolademelk en glühwein. Geniet ter 
plaatse van een broodje wildbraadworst, saté van hertenbiefstuk of frietje wildstoof. In het 
Parkrestaurant is er elk weekend een uitgebreide viergangen wildlunch die online kan worden 
gereserveerd.  
  
Kijk voor meer informatie over alle activiteiten in de kerstvakantie op hogeveluwe.nl/agenda 
  
  
  
Noot voor de redactie: 
  
Wenst u meer informatie, beeldmateriaal in hoge resolutie of wilt u het Park bezoeken, dan kunt u 
contact opnemen met: 
  
Het Nationale Park De Hoge Veluwe 
Marketing & Communicatie 
T +31 (0)55 378 81 00 
E pers@hogeveluwe.nl 
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