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Welkom in de Achterhoek
De Gelderse Achterhoek; een prachtige streek, gekenmerkt door een
natuurlijk en bosrijk coulisselandschap. Uitstekend geschikt voor rust ,
recreatie en ontspannende inspanning.
Eén van de locaties van waaruit u daarvan kunt genieten, is
Logeerboerderij Oltvoort in Harfsen. De groepsaccommodatie met
vele mogelijkheden ligt op een steenworp afstand van dat karakteristieke Gelderse dorp, welke in 2014 gekozen is als mooiste plaats van
Gelderland.
Oltvoort is een geëigend thuishonk voor (zorg)vakanties, organisaties
en families van iedere omvang. Alle gewenste faciliteiten (ook rolstoelvriendelijke) en vele vormen van catering kunnen wij in overleg met u
bieden.
“Wie ziet u gerne op onze Logeerboerderij Oltvoort want a’j neet naor
buutn gaot, kom ie ok nargens”
						
Gea en Henk Boerman

De groepsaccommodatie
De groepsaccommodatie van Logeerboerderij Oltvoort bevindt zich op
het gedeelte dat vroeger gebruikt werd als deel en hooizolder. Na een
grondige verbouwing biedt het nu plaatst aan maximaal 14 personen.
Door een aantal specifieke voorzieningen is Oltvoort ook zeer geschikt
voor rolstoelgebruikers en mindervaliden. Zo is er onder andere een
plateaulift aanwezig voor rolstoelgebruikers.

Oltvoort is meer dan een groepsaccommodatie
De rustieke ligging met legio ontspanningsmogelijkheden en de prachtige accommodatie, waar alle benodigde faciliteiten aangeboden kunnen worden, maken onze accommodatie bij uitstek geschikt voor uw
vakantie, al dan niet met catering. Wij gaan graag met u in gesprek over
de vele mogelijkheden.

De inrichting
Op de begane grond is een sfeervolle moderne eet-woonkamer en via
de tuindeuren komt u rechtstreeks op het terras, dat uitzicht biedt over
de weilanden. De keuken is voorzien van diverse professionele apparatuur waarover u tijdens een verblijf volledig over kunt beschikken.
De vijf slaapkamers zijn ruim van opzet en allen voorzien van boxsprings.
Tevens is er voldoende sanitair aanwezig. Op de begane grond herbergt
zich 2 toiletten, waarvan er 1 rolstoelvriendelijk is. Boven zijn 4 toiletten, 4 douches en 1 rolstoelvriendelijk douche met wc.
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