Suggesties voor uitjes:
Ermelo:
Ermelo biedt een keur van winkels in een gezellige winkelstraat. Ook zijn er verschillende restaurants
en bars te vinden.

Restaurants:
Restaurant Bonaparte op de hoek van de proviciale weg en de Fazantlaan is het dichstbijzijnde
restaurant (800 mtr van Veluwerijck)en te lopen. Bonaparte heeft een groot buitenterras. U kunt
hier een daghap eten van rond de 10 euro.
Op de provinciale weg richting Ermelo vindt u restaurant Japas, een betaalbaar Japans restaurant,
waar u heerlijk Japans kunt eten. Er zijn vaste menuprijzen.
Op de rotonde in Ermelo vindt u de Schout van Ermel en de Dorpskamer, Dit zijn beiden populaire
restaurants.
Noemenswaardig is (lunch) restaurant De Proeverij, wat gerund wordt door geestelijk gehandicapten
(een pracht-initiatief met enorm lieve mensen) en het Italiaanse restaurant Italia. Beiden in de
Stationsstraat. Peacocks aan het einde van de Stationsstraat (vlakbij het station) is een goed
restaurant.
Verder zijn er twee Griekse restaurants, Kapadokya en Akropolis beiden in de Stationsstraat.

Voor evenementen kijk op de website:
http://ermelovannu.nl/
In de omgeving is er veel natuur en wandelen en fietsen zijn in de omgeving van Ermelo dan ook de
meest favoriete bezigheden. Prachtige bossen en heides zijn vanuit ons huis te bewandelen en te
befietsen.

Ermelo Stationsstraat

Harderwijk:
Het Gelderse Harderwijk aan het Veluwemeer is al jarenlang een geliefde bestemming voor
jong én oud. De stad heeft een rijk verleden; de prachtige oude gebouwen en monumenten
in de binnenstad herinneren bezoekers hier nog steeds aan. Vooral in de zomer is het stadje
een geliefde bestemming en is het langs de waterkant en op de vele gezellige terrasjes
heerlijk toeven.
Harderwijk's geschiedenis gaat terug naar de vroege Middeleeuwen, hoewel het onduidelijk
is wanneer het stadje precies werd gesticht. Door de jaren heen breide Harderwijk zich een
aantal keer uit en in de 13e eeuw kreeg de nederzetting haar stadsrechten. Dankzij haar
locatie aan de toenmalige Zuiderzee, maakte Hardewijk deel uit van het machtige Hansa
handelnetwerk. Een lange tijd werd er in het stadje voornamelijk geld verdiend met handel
drijven en vissen. Dit veranderde echter toen de Afsluitdijk in 1932 werd gebouwd. Hoewel
er nog steeds wordt gevist op het Veluwemeer, liggen de havens van Harderwijk nu toch
vooral vol met plezierjachten.
Tijdens een bezoek aan Harderwijk kan de interessante geschiedenis nog steeds worden
geproeft. De stadsmuur en bekende Vischpoort zijn prachtige souvenirs uit het verleden. De

imposante Grote Kerk, daterend uit de 14e eeuw, mag zeker niet gemist worden. En
hetzelfde geldt ook zeker voor het oude stadshuis en de herenhuizen die in de binnenstad
gevonden kunnen worden. De indrukwekkende binnenstad telt een kleine 100 monumenten
en wordt officieel beschermd. Het is niet alleen leuk om door de oude stad te slenteren, en
van de prachtige gebouwen en heerlijke sfeer te genieten, er kan ook prima gewinkeld en
gegeten worden in een aantal erkende restaurants.
Harderwijk is vooral bekend dankzij het Dolfinarium en de Zwaluwhoeve. Het grote
zeezoogdierenpark trekt jaarlijks vele bezoekers en is leuk voor jong én oud, terwijl de
Zwaluwhoeve tot een van de meeste populaire wellnesscentra van Nederland behoord.
Harderwijk ligt aan het water en de Randmeren lenen zich uitstekend voor watersport en
recreatie. In de zomer is het gezellig druk op de Boulevard van de stad, met haar leuke
restaurants, café's en mogelijkheden tot rondvaarttochten. Vanaf de boulevard en het
Zeepad zijn er mooie uitzichten over het water richting Flevoland.
De oude binnenstad van Harderwijk ligt op loop/fietsafstand (5 km) van het vakantiehuis en
is eenvoudig te bereiken. Een bezoek aan Harderwijk is zeker de de moeite waard en maakt
een vakantie op de Veluwe nog onvergetelijker.

Harderwijk Markt met zijn gezellige terrassen

Elburg:
Het vestingstadje Elburg aan het IJsselmeer, heeft een rijke historie, veel groene en
natuurrijke plekken en biedt veel bezienswaardigheden. In Elburg is genoeg te doen en te
beleven, om er een heerlijke dag of een ontspannen vakantie door te brengen. Veel cafe’s
restaurants en gezellige terrasjes. Leuke Winkelstraatjes. http://www.ervaarelburg.nl/

Elburg wandel en winkelgebied Jufferenstraat

Drie:
Volg de Drieerweg vanuit Ermelo naar het gehucht Drie. Het zijn 3 hele oude boerderijen en een van
deze boerderijen is een populair restaurant. Restaurant Boshuis. Hier kun je prima lunchen of
dineren. Beroemd is hun wildzwijn stoofschotel. Drie is een mooie uitvalsbasis voor een aantal
wandelroutes.

Het Boshuis in Drie

Andere activiteiten in de buurt:
Golfcourses; Dorhout Mees in Biddinghuizen, Edda Huzid in Voorthuizen; en Harderwold in
Zeewolde
*Dolfinarium, Harderwijk, ..... 5 km
* Zwembad/sportcentrum Calluna , ; ....3 km.
* Strand Nulde en strand Horst ( jachthaven, watersportmogelijkheden, zwemmen, vissen,
bootverhuur, surf (mooi surfstrand) etc.; MC DONALDS !! restaurant.
* Bowling Harderwijk;....5 a 6 km.
* Stadsmuseum Harderwijk
* Veluws Diorama NunspeetMuseumboerderij:9 km
* Indoor Karting, Harderwijk: 4 km
* Pretpark Sixflags : 9 km ...

* Beautycenter: 750 meter: 3 km
* Saunacentrum: 3 km.
* Schoonheidsstudio Steen Ermelo
* Hotel de Heerlickheijd van Ermelo; ......1 km.
* Nationaal Park de Hoge Veluwe. Met o.a.Kruller Muller Museum,St.Hubertus Slot en
Museumonder.Hoenderloo/Otterlo 35 km
* Burgers Zoo in Arnhem 40 km
* Natuurpark Berg en Bos.250 hectare natuurpark.Met o.a.Apenheul (Honderden apen heel
vrij in het bos) en Lumido.(Droom weg bij dansende fonteinen,romantische muziek,en
kleurrijke verlichting.) In Natuurpark Berg en Bos kun je spelen en echte herten en zwijnen
zien. Ook is er een klimtoren van 35 meter en zijn er `s zomers films in de openlucht;......... 18
km
* Openlucht Museum.Arnhem.Beleef uw eigen verleden,en maak een wonderlijke
herinneringsreis in het meermalen bekroonde HollandRama; 45 km
* Met o.a.Zwembad Malkander Apeldoorns nieuwste Zwembad,met spetterende
speeltoestellen en verschillende baden.
Waterfietsen,Midgetgolfen,Kinderboerderij,Speeltuin,of een ritje op de Ponykar?.........17 km
* Wildpark hetAardhuis.Edelherten,Wilde Zwijnen en Reeen in hun natuurlijke omgeving.
Jachtchalet van Koning Willem III .......... 14 km
*Recreatiegebied Busloo.Liefhebbers van Water(-sport),Strand,Zonneweiden,Zwemmen,
Vissen en Golf kunnen hun hart ophalen bij recreatieplas busloo!....... 19 km

