
 
Groen en betaalbaar overnachten tijdens de 
4daagse Apeldoorn  
 
 

Natuurvriendenhuis Het ABK-huis  

 
 

Natuurkampeerterrein Het Hallse Hull 

 

 



 
 

Natuurvriendenhuis Het ABK-huis 
Een Nivon Natuurvriendenhuis biedt een eenvoudig en ongedwongen verblijf 
op basis van zelfverzorging. Je beschikt over een eigen slaapkamer en 
gezamenlijk gebruik van keuken, eetzaal en sanitair. In het ABK-huis zijn twee 
verblijfsruimtes en er is volop buitenruimte.  
Door het concept van zelfverzorging heb je de kosten van het verblijf zelf in de 
hand. Je kookt je eigen maaltje, maakt zelf je bed op, neemt je eigen lakens 
mee en laat de kamer schoon achter. Je hoeft geen lid van Nivon te zijn om 
hier te overnachten.   
 

Natuurkampeerterrein Het Hallse Hull 
Kampeerders die eenvoud en rust zoeken hebben hier veel ruimte op 
prachtige plekken. Het Hallse Hull heeft alle basis comfort dat je nodig hebt: 
wifi, goed sanitair met warme douches, een wasmachine, een overdekte 
kapschuur en een dagverblijf.  
Je kunt bij ons kamperen met een Nivon- lidmaatschap of met Het Groene 
Boekje.  
 

Omgeving 
Het ABK-huis en Het Hallse Hull liggen aan twee Nivon wandelroutes: het 
Trekvogelpad en het Maarten van Rossumpad. Van hieruit kun je mooie korte 
en lange wandelingen en fietstochten maken op de Veluwe, richting 
IJsseloevers en naar de Hanzesteden Zutphen en Deventer. We hebben 
fietsen te huur.  
 

Ligging 
Het ABK-huis en Het Hallse Hull zijn gelegen in Hall, vlakbij Eerbeek. Het is 
een half uur rijden van de startlocatie van de 4daagse Apeldoorn.  
 

4daagse arrangement 
Voor deelnemers aan de 4daagse Apeldoorn en hun meereizende familie 
hebben wij een speciaal arrangement samengesteld.  
 
 
 
 
 
 



 

Arrangement 4daagse Apeldoorn 
 
In de periode van 8 tot 13 juli 2019 kun jij met één medereiziger tegen een 
speciaal 4daagse tarief bij ons verblijven. Je krijgt in deze periode circa 20% 
korting op onze overnachtingstarieven.  
 
Natuurvriendenhuis ABK-Huis 

4daagse wandelaars en 1 medereiziger kunnen overnachten tegen een tarief 
van € 22,50 per persoon per nacht. 
 
Nivon-leden die deelnemen aan de 4daagse Apeldoorn, verblijven tegen het 
basistarief van € 15,00 per persoon per nacht. 

 
Natuurkampeerterrein Het Hallse Hull 

Wil je komen kamperen, dan krijg jij en 1 medereiziger 25% korting op de 
overnachtingsprijs. Je betaalt per persoon € 5,25 per nacht. 
Daarnaast betaal je voor jouw staanplaats € 5,00 per nacht. Gebruik van 
elektra is mogelijk tegen een bedrag van € 2,80 per dag. 
 
Nivon-leden die deelnemen aan de 4daagse Apeldoorn, krijgen 25% korting 
op de overnachtingsprijs én het staanplaatstarief. 

 
Deze prijzen zijn exclusief toeristenbelasting van € 1,40 per persoon per nacht 
en eventuele huur van een lakenpakket en/of fiets. 
 
Ontbijtbuffet 
In deze periode kun je gebruik maken van een eenvoudig ontbijtbuffet voor 
slechts € 7,50 per persoon per dag. Dit moet je wel vooraf aangeven bij jouw 
reservering. 
 
 
Dit 4daagse arrangement is alleen mogelijk bij reservering vooraf. Je reservering moet binnen zijn 
voor 1 juli 2019. Geef bij de reservering aan dat je deelnemer bent van de Apeldoornse 4daagse, 
dan wordt het actietarief door onze aanmeldingssecretaris toegepast. Geef ook aan of je gebruik 
wilt maken van het ontbijtbuffet. Bij aankomst laat je bij de receptie jouw deelnamebewijs aan de 
4daagse zien. 
 
NB  Voor kinderen tot 16 jaar gelden afwijkende tarieven. 

 
Reserveren ABK-Huis:   abkhuis.hall@gmail.com 
Reserveren Het Hallse Hull:   hethallsehull@gmail.com 
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ABK-huis 
Hallseweg 12 
6964 AM Hall (bij Eerbeek) 
Telefoon huis: 088 099 09 50  
Aanmeldsecretaris 
Mail: abkhuis.hall@gmail.com  
Telefoon: 088 099 09 70 
Website: www.abkhuis.nivon.nl  
 

Het Hallse Hull 
Hallseweg 10 
6964 AM Hall (bij Eerbeek) 
Telefoon: 088 099 09 59  
Aanmeldsecretaris 
Mail: hethallsehull@gmail.com  
Telefoon: 088 099 09 79 
Website: www.hethallsehull.nivon.nl 
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