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Hotel Spelderholt  Ons comfortabele hotel 
Midden op de Veluwe, aan de rand van 
Beekbergen, vindt u Hotel Spelderholt. 
Dit hotel, dat onderdeel uitmaakt van 
stichting Parc  Spelderholt, biedt 33 ruime 
kamers die van alle gemakken zijn 
voorzien. De kamers zijn verdeeld over drie 
verdiepingen en hebben uitzicht op Kasteel 
Spelderholt, de hertenweide of op het bos. 
De meeste hotelkamers beschikken over 
twee éénpersoonsbedden.  
Alle badkamers zijn ruim en rolstoel 
toegankelijk.  
 
Het hotel biedt tal van faciliteiten, zoals een 
sfeervolle bar met lounge, een gezellig 
restaurant, waar de kok u de lekkerste 
gerechten voorzet, en een heerlijk verwarmd 
binnenbad.  

 
Een plek waar u even kunt ‘ontsnappen’ 
aan de zorg van alle dag. 
 

 
 
De omgeving 

Het landgoed en de omgeving nodigen 
uit voor het maken van een wandeling 
of een fietstocht. Heeft u meer zin in  
een bezoek aan een leuke stad? 
Denkt u dan eens aan de nabijgelegen 
steden Arnhem of Apeldoorn. Zo zijn 
Apenheul en Paleis Het Loo zeker  
een bezoekje waard! 
 

Academie Spelderholt 

Op Parc Spelderholt wonen, leren en 
werken jongeren met een verstandelijke 
beperking. Alles wat ze leren brengen 
ze direct in praktijk door mee te 
werken in ons hotel. Uw komst geeft 
deze jongeren de mogelijkheid om zich 
te ontwikkelen. 

 
Onze professionals, samen met de studenten, 
ontvangen u met een glimlach en 
zullen er alles aan doen om u een fijne 
tijd te bezorgen. 
 

 

       Uitgelicht 

- Zeer ruime kamers met eigen toilet en 
douche en/of bad.. 

- Het ontbijt is bij de prijs inbegrepen. 
- 3 gangen diner à la carte € 31,50 

- Het hotel is volledig rolstoel toegankelijk. 
- Het hotel beschikt over 12 aangepaste 

kamers voor mindervaliden.  
- Toiletten voor mindervaliden. 
- Zeer geschikt voor groepsreizen. 
- Restaurant is 7 dagen per week geopend, 

ook voor mensen van buitenaf.  
- Gratis wifi en gratis parkeren. 
- Er zijn 2 liften aanwezig. 
- Extra verwarmd zwembad en bubbelbad. 
- Midgetgolf en Jeu de Boules-baan. 
- Trouw-, feest- en vergaderlocatie 

(Kasteel Spelderholt). 
- Grenst direct aan de Veluwe; eindeloos 

fietsen en wandelen. 
- Sfeervolle stretchtent in de tuin voor 

feesten en partijen in de buitenlucht. 
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