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Het recreatieseizoen duurt van

eind maart tot begin november.

Openingstijden:

Speelpark  : van 10:30 tot 18:30 uur

Midgetgolf : van 10:30 tot 20:30 uur

Maandags gesloten, met uitzondering

van vakantie- & feestdagen.

Speelpark Hoge Boekel

Hoge Boekelerweg 410

7532 RE Enschede NL

www.speelparkhogeboekel.nl

E : info@speelparkhogeboekel.nl

T : +31 53 4611378

       +31 6 30090000
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Inlichtingen het gezellig(st)e speelpark

voor het hele gezin

't Hoge Boekel is landelijk gelegen in een bosrijke omgeving,

aan de rand van Enschede (zie kaartje).

Horeca

Het restaurant is gelegen in een natuurlijke omgeving en heeft

een prachtig zonneterras. Onze uitstekende keuken biedt u vele

mogelijkheden voor een betaalbare prijs.

Het uitgebreide zalencentrum is een ideale locatie voor het

organiseren van grote feesten, partijen en evenementen zoals

familiefeesten, vergaderingen, presentaties, trainingen,

bruiloften, recepties en warme of koude buffetten.

Grote gezelschappen kunnen eventueel ook buiten onze

reguliere openingstijden reserveren.

Voor meer inlichtingen over al onze mogelijkheden

of een voorstel op maat kunt u vanzelfsprekend

altijd contact met ons opnemen.
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Het gezelligste speelpark voor het hele gezin, van oudsher een

begrip in de wijde omgeving, van jaar tot jaar vernieuwend en

altijd enorm gezellig. Speelpark Hoge Boekel biedt een

hele dag volop plezier voor jong en oud, met prachtige

speeltoestellen en flitsende attracties.

De spectaculaire bootspringschans, uit je dak gaan op de

trampolines en springkussens, ravotten in het ballenbad,

een avontuurlijke rit met de safari jeeps en spoortrein,

niemand hoeft zich hier te vervelen.

En terwijl de kleintjes lekker blijven spelen, kunt u ze vanaf

het zonneterras gemakkelijk in de gaten houden. 

Onze prachtige 18 holes midgetgolf met compleet vernieuwde

banen is gelegen aan een groot zonneterras en biedt voor groot

en klein een ontspannende ochtend, middag of avond.

Zowel het speelpark als de midgetgolf zijn uitermate geschikt

voor het organiseren van uw kinderfeestjes of schoolreisjes.

Door de landelijke ligging in een natuurrijke omgeving met

uitstekende fiets- en wandelmogelijkheden is het ook een

prima begin- of eindpunt voor uw fiets- of wandeltocht.


