
De vreugde van vakantie
ontdek je hier!
In de Belgische Ardennen

Vakantiefolder 

Camping

Huurtenten

Huurcaravans
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Outdoor-activiteiten
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  Vakantie op Domaine Polleur

Domaine Polleur is een gezellige gezinscamping gelegen
in het Hoëgne dal aan een rustiek beekje vlakbij Spa,
de parel van de Ardennen.

Aan de camping grenst 200 ha. bos waar u eindeloos
kunt wandelen en mountainbiken. In de omgeving zijn vele pittoreske
dorpjes te vinden zoals Monschau, Limbourg en Durbuy.
Drie landenpunt, diverse grote steden en meer dan 45 toeristische 
bezienswaardigheden, allemaal binnen een uurtje te bereiken vanaf 
Domaine Polleur.

Voor uw kinderen is er genoeg te beleven op ons domaine: zwembaden 
met waterattracties en een 32 meter lange waterglijbaan, speeltuintjes, 
tafeltennistafels, vissen in de forellenvijver om even af te koelen in het 
beekje, swingen in de campingdisco, een competitie spelen op het 
sportveld of op de jeu de boules baan. Natuurlijk kunt u, met uw kinderen, 
ook deelnemen aan de activiteiten van het recreatie- of outdoorteam. 
Er is altijd wel een vriendje/vriendinnetje, omdat onze gasten tijdens de 
schoolvakanties, overwegend bestaan uit kamperende gezinnen met 
kinderen in de leeftijd van 0-18 jaar. In het voor- en najaar vertoeven hier 
veel ouderen die genieten van de prachtige omgeving.

Ook u als ‘ouder’ heeft bij ons vakantie. U kunt heerlijk uit eten in onze
bistro met gezellige bar. Terwijl u nog rustig natafelt op het terras, spelen
de kinderen alweer in het zwembad, de speeltuin, doen mee aan een
activiteit van het recreatieteam of gaan naar de campingdisco. Verder
proberen wij uw verblijf zo comfortabel mogelijk te maken door ruime en
schone sanitairgebouwen. De mogelijkheid om ’s ochtends de verse
croissants af te halen in de mini-market. Allemaal ingrediënten
voor een ongedwongen en relaxte vakantie. Ons uitgangspunt is dat u, bij
thuiskomst, Domaine Polleur aanbeveelt aan anderen.

Uw huisdieren zijn toegestaan, mits 
aangelijnd of in een afgesloten ruimte.

Kortom, onze bedoeling is om u 
onbeperkt te laten genieten van alles 
wat de Ardennen en Domaine Polleur 
u te bieden hebben.

  Welkom!

Bij aankomst wordt u ontvangen op onze receptie. Hier kunt u inchecken, 
toeristische informatie verkrijgen en terecht voor meer informatie over het 
buitensportbedrijf Spa adventure. Bij de receptie vindt u de openingstijden, 
het animatie- en outdoorprogramma, de menukaart van onze bistro, de 
mooiste wandel en mountainbike routes en nog veel meer.

 Onze faciliteiten

 • zwembad, kleuterbad, peuterbad, 32 meter waterglijbaan*
 • kids club
 • speeltuintjes
 • bistro met gezellige bar
 • snacks en afhaalmaaltijden
 • mini-market (Nederlandse (zuivel) producten)***
 • overdekte ruimte met tafeltennistafels
 • sportveld
 • animatieprogramma
 • outdoorprogramma
 • campingdisco**
 • verhuur van mountainbikes en skelters
 • WiFi
 • forellen visvijver op 200m afstand
 • camper serviceplaats
 • mountainbike afspuitplaats

*  Het zwembad is open vanaf de meivakantie tot half september mits de   
 buitentemperatuur hoger is dan 19 ºC. De glijbaan is in het hoogseizoen ‘bij   
 mooi weer’ meerdere uren geopend.
** De camping disco is geluiddicht zodat u buiten geen last heeft van de feestende   
 mensen binnen. De disco is meerdere avonden geopend in het hoogseizoen.
*** Enkel geopend tijdens hemelvaart, pinksteren en de maanden juli/augustus.   
 Tijdens de overige periodes kunt u bij de receptie elke dag 
 verse broodjes bestellen.
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  Aankomst- en vertrektijden

Accomodatie:  Aankomst: Vertrek:
Kampeerplaatsen, Cabane  14.00 - 21.00 uur  09.00 - 12.00 uur
Accommodaties  16.00 - 21.00 uur  09.00 - 10.00 uur

Camping Polleur is geopend vanaf 
begin april tot en met eind oktober.
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Richting PolleurRichting Theux en Spa

Wandelpad Visvijver

De beek “La Hoegne”

CampingLandhuis en
Recreatie

Prive
Terrein

Accomodaties Faciliteiten

De vreugde van vakantie
ontdek je hier!
In de Belgische Ardennen

Kampeerplaats
Kampeerplaats Comfort 
(water en afvoer)
Autovrije kampeerplaatsen
Coniferenhaag ± 2 meter hoog
Bivakplaats
Touroperator
Huurtent Comfort

Stacaravan Classic
Stacaravan Budget
Chalet
Chalet
Chalet Exclusive
Cabane
Cottage
Lodge
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Brandblusser

Speeltuin

Speelhal

Mini-market

Receptie/Bureau

Kidsclub

Adventure/Sport

Sanitairgebouw

Hondentoilet

Geluiddichte Disco

Zwembaden

Bar/Restaurant

Parkeerplaats

Snackbar

Milieupark

Wasserette

Camperservice plaats
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  Faciliteiten

Bistro met gezellig 
lounge terras

Wij hebben een uitgebalanceerde menukaart 
samengesteld: verschillende vleesgerechten 
met frites en salade, pizza’s, vegetarisch- 
en pasta maaltijden. Alle maaltijden zijn 

aantrekkelijk geprijsd, zodat er niet iedere dag 
gekookt hoeft te worden, wat uw vakantie extra veraangenaamt. Ieder menu kan 

meegenomen worden evenals de snacks en frites. Na het dineren kunt u gezellig blijven 
natafelen of genieten op het terras van een Belgisch speciaalbiertje.

 Sanitair en wasserrette

Op de camping is er schoon en modern sanitair aanwezig. Er zijn verschillende 
wascabines, ruime douches, afwasgelegenheden, vaatwasmachines en een baby- 
en kleuter-wasgelegenheid. Het warm water is gratis, ook in de douches. Daarnaast 
is er nog een wasserette met wasmachine en droger (betaald). 

 Sport en sportterreinen 

Voor de actieve vakantiegangers bieden we verschillende mogelijkheden. Zo is er op 
het terrein een sportveld aanwezig, een overdekte ruimte met tafeltennistafels en een 
jeu de boules baan. Ga je liever wandelen of mountainbiken, dan kun je je uitleven 
in het bos wat direct aan de camping grenst. Bij de receptie vindt je meer informatie 
over verschillende routes.

 Zwembad

Een camping met zwembad is altijd wel 
populair bij kinderen. Maar ook voor 
volwassen is het heerlijk om lekker te 
kunnen afkoelen tijdens een warme zomer. 
Domaine Polleur heeft een zwembad met 
waterglijbaan van 32 meter lang!

       Daarnaast is er nog een ander gedeelte 
met peuter- en kleuterbad waar heerlijk in gespeelt kan worden.

K
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  Kamperen

De kampeervelden worden gescheiden door conifeerhagen die 
dwars op de windrichting zijn geplaatst, hierdoor kunt u comfortabel 
van de eerste zonnestralen genieten. Rondom de camping staan bomen, 
niet op de kampeervelden. Daar is bewust voor gekozen.
Onder een boom blijft het na een regenbuitje nog
een hele tijd druppelen. Een parasol zorgt voor 
voldoende schaduw overdag.
De Ardense nachten zijn koel zodat u
aangenaam kunt slapen.

De camping beschikt over:
• 109 kampeerplaatsen waarvan 65 autovrij,
   allen met de mogelijkheid tot aansluiting op elektriciteit en/of tv
• 53 comfort kampeerplaatsen
• 2 bivakvelden

Kampeerplaats
Kampeerplaats Comfort
(water en afvoer)
Autovrije kampeerplaatsen
Coniferenhaag ± 2 m. hoog
Bivakplaats 
Touroperator 
Huurtent Comfort

Stacaravan Classic
Stacaravan Budget
Chalet 4
Chalet 6
Chalet Exclusive
Cabane
Cottage
Lodge

Receptie/Bureau

Mini-market

Sportveld, Adventure

Speelhal

Speeltuin

Kidsclub

Sanitairgebouw

Hondentoilet

Wasserette

Geluiddichte Disco

Zwembaden

Bar/Restaurant

Snackbar

Parkeerplaats

Milieupark

Sanitaire voorzieningen
• schoon modern sanitair
• wascabines 
• ruime douches
• baby- en kleuterwasgelegenheid
• afwasgelegenheid
• wasserette
• gratis warm water, inclusief douches
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 Cabane

De cabane is een ruime kampeerhut geschikt 
voor 6 personen. Bij aankomst zet u de koffers in de 
accommodatie, rolt uw slaapmatje en slaapzak uit 
op de houten vloer, u plaatst de levensmiddelen in 
de (normaal formaat) koelkast en u bent klaar om 
vakantie te vieren! De cabane heeft een ruime luifel 
waar u onder kunt koken op een 4-pits gasfornuis en 
in de schaduw kunt zitten aan een grote picknicktafel. 
U dient zelf de overige kampeerspullen mee te brengen. Bij vertrek heeft u geen werk aan 
het opvouwen van een  (natte) tent, u pakt uw spullen en kan verder reizen.

 Cottage

De Cottage is een ruime comfortabele 
kampeerhut. Door de bedstee met tweepersoonsbed 
en de twee stapelbedden is deze accommodatie 
geschikt voor 6 personen. Voor extra comfort vindt u 
in deze accommodatie uw eigen douche en toilet.
Op uw overdekte terras beschikt u over een 
keukenblok met normaal formaat koelkast en 4-pits 
gasfornuis. Daarnaast is er nog voldoende ruimte om in de 
schaduw te kunnen zitten aan een grote tafel met zes stoelen. Of genieten van de zon in het
aangrenzende tuintje. Een ideale accommodatie voor een zorgeloos verblijf.

 Lodge

De ideale accommodatie om zowel binnen als 
buiten van uw vakantie te genieten. De lodge 
heeft een oppervlakte van 30m2 en biedt met zijn 
drie slaapkamers ruimte voor 6 personen. Via de 
openslaande deuren komt u op een ruim terras 
om heerlijk in het zonnetje te genieten. De lodge 
heeft een badkamer met ruime douche, wastafel 
en separaat toilet. In de woonruimte is er een open keuken 
met vaatwasser, ruime zithoek en een aparte eethoek. De extra isolatie, dubbelglas en een 
kachel in iedere ruimte zorgen voor een comfortabel verblijf, ook in het voor- en naseizoen.

 Huurtent comfort

De huurtent comfort is een comfortabele 
innovatieve tent geschikt voor vier personen.Deze 
accommodatie beschikt over twee slaapcabines met in 
totaal vier slaapplaatsen: één 2-persoonsbed en twee 
1-persoonsbedden. De huurtent comfort is volledig 
ingericht: dekbedden, kussens, keukengerei, normaal 
formaat koelkast, 4-pits gasfornuis en aparte tafels en 
stoelen voor binnen en buiten. Aan de accommodatie zit 
een ruime luifel vast waar u onder kunt koken en in deschaduw zitten. 
Een ideale accommodatie voor een zorgeloos verblijf.

  Accommodaties

De accommodaties voorzien u van alle gemakken
voor een heerlijke vakantie.
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 Stacaravan Budget

Deze stacaravan budget is een eenvoudige 
accommodatie. Deze volledig ingerichte 
stacaravan is geschikt voor maximaal 4 
volwassenen en 2 kinderen. De stacaravan budget 
beschikt over twee slaapkamers, een ruime zit- 
eethoek (met bedbank), keuken, badkamer met 
douche, toilet en wastafel. Er kan een bijzettentje 
worden geplaatst bij de stacaravan (€2,50 p.n.).

 Stacaravan Classic

Deze stacaravans zijn geschikt voor maximaal 
4 volwassen en 2 kinderen. Ze zijn als volgt 
ingedeeld: woonkamer met zit- en eethoek, 
tweepersoons bedbank, ruime keuken, twee 
slaapkamers waarvan één met tweepersoonsbed en 
één met twee éénpersoonsbedden, badkamer met 
douche, toilet en vaste wastafel, een televisie en 
tuin-meubelset. U mag één bijzettentje (€ 2,50 p.n.) op het perceel van de 
stacaravan plaatsen, op het perceel mogen niet meer dan zes personen overnachten. 

 
 Chalet 4 en 6 pers.

De chalet biedt alle comfort die u nodig heeft voor 
een heerlijke vakantie. Een ruime badkamer met grote 
douche, wastafel en separaat toilet. In de keuken vindt 
u een 4-pits gasfornuis, een koelkast met vriesruimte, 
vaatwasmachine, magnetron en koffiezetapparaat. 
De ruime eettafel en zithoek met TV biedt voldoende 
ruimte om met zijn allen te zitten. Extra isolatie, dubbel 
glas en een kachel in iedere ruimte zorgen voor een comfortabel verblijf, ook in 
het voor- en naseizoen.  De Chalet-4 is geschikt voor 4 personen, de Chalet-6 voor 6 personen.

 
 Chalet Exclusive

Lekker veel ruimte! Dat biedt de chalet exclusive. 
Deze accommodatie beschikt over 1 badkamer 
ensuite en 1 extra badkamer, 2 toiletten en 3 
slaapkamers voorzien van één tweepersoonsbed 
en vier een eenpersoonsbedden. Een ruime 
accommodatie geschikt voor (maximaal) 6 
personen. De keuken is voorzien van een 4-pits 
gasfornuis, vaatwas-machine, grote koelkast met aparte 
vriesruimte, magnetron en koffiezetapparaat. De woonkamer heeft een ruime zithoek met 
TV en eethoek. Extra isolatie, dubbel glas en een kachel in iedere ruimte zorgen voor een 
comfortabel verblijf, ook in het voor- en naseizoen. In uw eigen tuin (50m2) met betegeld terras 
(25m2) beschikt u over een tuinmeubelset en parasol.
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De dag begint voor de kleintjes met knutselen en voor de wat ouderen 
wordt er een sportieve activiteit georganiseerd. De gehele dag door 
worden er diverse activiteiten georganiseerd. 

Voorbeelden hiervan zijn:
levend stratego, camping adventure games, vossenjacht, 
spooktocht, bingo een een bierproefavond. Voor de sportieve 
vakantiegangers organiseren wij diverse sporttoernooien. Kortom 
een gevarieerd programma voor het gehele gezin!

Gedurende het hoogseizoen organiseren wij een boswandeling 
vanaf de receptie zodat u ons mooie bos kunt ontdekken.
Elke avond is er een minidisco en een jeugddisco om lekker te dansen met elkaar. Een paar dagen 
in de week is de disco ook geopend voor de ouderen! Met af en toe  een leuk thema feest!

  Outdoor 

De deskundige, enthousiaste instructeurs hebben tijdens de 
schoolvakanties een gevarieerd en uitdagend programma 
samengesteld in de omgeving  van de camping. Voor 
aangeboden activiteiten kunt u zich individueel of met uw 

gezin inschrijven bij de receptie van Domaine Polleur. Voor het 
programma en de prijzen kunt u terecht op de website van Spa Adventure.

Bij alle activiteiten staat veiligheid voorop en gezelligheid centraal. Vanuit dit perspectief kunnen uw 
kinderen vanaf 8 jaar ook deelnemen aan verschillende onderdelen van het programma. Vanaf de 
camping worden de volgende activiteiten georganiseerd: Mountainbiken, Boog- en buksschieten, 
Adventure walk, Klimmen en abseilen, High Rope Parcours, Tokkelen, River Ropes, Zintuigentocht, 
Down-Hill-Step en nog veel meer! Daarnaast is het dagelijks mogelijk om een kajak, GPS toestel of 
mountainbike te huren.

Voor uw verblijf kunt u gebruik maken 
van één van onze accommodaties of kampeerplaatsen.
Het activiteitenaanbod is zeer divers. Gaat u voor iets 
actiefs dan zijn onze buitensporten zeer geschikt. Ga 
met zijn allen mountainbiken, klimmen en abseilen, 
downhill steppen of klim en klauter tussen de bomen op 
ons high-rope parcour.

Ook zijn er mogelijkheden om er 
een echt teambuildingsuitje van 
te maken. Daarnaast behoren 
ook diverse wandelingen 
of autopuzzelritten om de 
omgeving te verkennen tot de 
mogelijkheden.

  Groepsarrangementen  Recreatie

Teambuilding met het bedrijf, een sportief weekendje weg met 
vrienden of een gezellig familie weekend: 

wij bieden diverse arrangementen aan voor groepen.

Dagelijks worden er gratis 
activiteiten georganiseerd 
gedurende het hoogseizoen 
door ons eigen animatieteam.

Meer informatie over onder andere deze 
activiteiten vindt u op www.spaadventure.be

In het voor- en naseizoen zijn er speciale 
arrangementen beschikbaar, inclusief 
overnachtingen en maaltijden voor groepen en 
scholen, tegen aantrekkelijke tarieven.

 Restaurant 

De dag kan u nog gezellig met zijn alle bespreken in 
ons sfeervolle restaurant. Geniet hier van een hapje en 
een drankje. Er zijn diverse mogelijkheden wat betreft 
de maaltijden:

• Ontvangst met koffie en gebak
• Ontbijt- en lunchbuffetten
• BBQ
• Maar ook het à la carte eten behoort tot de mogelijkheden.

Kortom er zijn veel mogelijkheden en zouden graag samen met u een 
passend arrangement in elkaar zetten. Neem rustig contact met ons op om 
meer te weten te komen of een vrijblijvende offerte te ontvangen.

Doamine Polleur heeft al jarenlang 
een intensieve samenwerking met 
Spa Adventure. 



U kunt van dit alles genieten in ons prachtige landhuis uit de 
18de eeuw dat volledig gerenoveerd is vanaf de authentieke 
tegelvloer op de begane grond tot aan het klassieke pannendak. 
De sfeervolle elementen, zoals de dikke muren en de eeuwenoude 
houtconstructies zijn bewaard gebleven, maar de hedendaagse 
techniek zorgt voor maximaal comfort.

De eetkamer heeft een open verbinding  met de woonkamer. 
Ook is er een ‘open’ doorloop naar de forse keuken. Op de eerste 
verdieping  is er een ruimte ingericht met een tafeltennistafel en 
voetbaltafelspel. Een ideale ruimte om even te ontspannen en een ruimte 
waar de jeugd zich kan terugtrekken. Maison Polleur heeft 10 slaapkamers 
met elk hun eigen badkamer.

Het landhuis kan u de ideale combinatie bieden van alle faciliteiten van het domaine. Deze ligt buiten gezichts- 
en gehoor-veld maar wel op loopafstand (300 meter) van het landhuis. U kunt tijdens het kampeerseizoen 
gebruik maken van alle gratis faciliteiten, zoals de zwembaden, animatie / recreatieprogramma. In het 
hoogseizoen is er is een mogelijkheid om (tegen betaling) deel te nemen aan outdoor-activiteiten.

  Meer informatie en prijzen vindt u op onze website www.polleur.be
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  Toeristische informatie over de directe omgeving

U komt al snel tijd te kort om alles te zien en te beleven!

  Reisroute

Per auto:
GPS! Gebruik de volgende straat als ’tussenpunt’ Pierre Bourguet in het
plaatsje Polleur, anders stuurt de GPS u over te smalle landweggetjes naar de camping.

• Vanaf Maastricht richting Luik (Liege) E25, voor Luik richting Aken (Aachen) E40, opgelet zeer kleine rotonde.  
 Richting Saarbrücken volgen naar Spa E42, afslag Polleur nr. 7. Daarna de gele campingborden volgen.
• Vanaf Hasselt richting Luik E40 daarna richting Aken (Aachen) E40, Richting Saarbrücken volgen naar  
 Spa E42, afslag Polleur nr. 7. Daarna de gele campingborden volgen.

Per trein:
Maastricht, Luik, Verviers, Pepinster naar Franchimont, 3 km naar de camping.

Drie landen binnen een uurtje te rijden, 
Luxemburg (60km) Duitsland (58km) en Nederland 
(40 km). Een aantal grote steden vlakbij: Maastricht, 
Aken, Luik en Clervaux (Lux.).

Polleur Een pittoresk dorpje met nog geen 
duizend inwoners. Midden in Polleur staat een 
authentiek parochiekerkje uit 1391 en een oude 
brug over de Hoëgne uit 1767.

Theux Heeft een ruïne van het kasteel 
Franchimont, een stadhuis in de stijl van Lodewijk de 
16e en een Romaanse hallenkerk uit de 10e eeuw. Het 
dorpsplein dateert uit 1468. Even buiten Theux, in La 
Reid, is een wildpark van 30 hectaren. Rondvluchten 
met 4-persoons vliegtuigjes in de omgeving.

Spa Rommelmarkt zondags van 9:00-14:00 uur.
Kuuroord, casino en tuinen. Rondritten met 
autotreintjes, o.a. naar de bronnen van Spa. 
Wandeltochten met gids. Fietsen- en 
mountainbike-verhuur. Verscheidene musea. 
Bezichtiging van de Spa-fabrieken. Overdekt 
olympisch zwembad. Golfbaan en mini-golf. 
Waterfietsen op het Lac de Warfaaz.

De hoge Venen Prachtig beschermd 
natuurreservaat, waar u fijn kunt wandelen. 
Hoogste punt van België.

Monde Sauvage
Safaripark.

Banneux Internationaal
bedevaartcentrum sinds 1938.

Robertville Het kasteel van Reinhardstein.

Remouchamps Prachtige druipsteengrotten, 
met de langst bevaarbare ondergrondse rivier ter 
wereld.

Blegny Een ondergrondse belevenis
in de steenkolenmijnen.

Coo Watervallen met aangrenzend pretpark, o.a. 
speeltuin, carting, mini autocross, bioscoop 2000, 
autotreintjes, stoeltjeslift, rodelbaan, wildwaterbaan 
en achtbaan.

La Gileppe Stuwmeer met Europa’s
eerste stuwdam.

Maastricht, Aken en Clervaux (Lux.)
op 45 minuten rijafstand.
            

Het landhuis is gelegen aan een rustig 
kabbelend beekje met een ruime 
appelboomgaard, 
rustiek op het 
zuiden gelegen 
tuin met terras.

Vlakbij de camping ligt Sassor.
Het dorpje ligt op een heuveltop met een 
schitterend uitzicht over enkele dalen en 

uitgestrekte bossen. 

De tweepersoons appartementen bevinden zich op de begane 
grond van een nagenoeg nieuw en vrijstaand landhuis. De drie 
appartementen zijn alle op het zuiden gelegen en hebben een 
eigen terras en tuinmeubilair. De gasten van de appartementen 
mogen gratis gebruik maken van het subtropisch binnenbad. In de 
appartementen vindt u een luxe badkamer, keuken, eettafel, bankstel, 
TV en een tweepersoonsbed. Deze appartementen zijn uitermate 
geschikt voor (schoon) ouders die een paar dagen de kamperende 
kinderen en kleinkinderen willen bezoeken.

  Meer informatie en prijzen vindt u  op onze website www.appartementen.be

  Meer info over de omgeving: www.villedespa.be

  Landhuis

  Appartementen
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