WELKOM OP
LANDAL DARWIN FOREST

Landal Darwin Forest
Sydnope Hill
DE4 5 PL Derbyshire
Verenigd Koninkrijk
Tel. +44 1629 732 428

Geachte Gast,
Wij kijken ernaar uit om u als gast van Landal Darwin Forest te ontvangen.
Om u wegwijs te maken op ons park, hebben wij dit voorpretmagazine voor u samengesteld.
Heeft u nog vragen of opmerkingen, neem dan contact met ons op via het Contact Center
op 0900 – 8842 (gebruikelijke belkosten).
Wij wensen u alvast een goede reis en zien uit naar uw komst.
Met vriendelijke groet,
Team Landal Darwin Forest

Goed om te weten
Openingstijden van de receptie
Voor informatie en antwoorden op eventuele vragen kunt u terecht bij de receptie.
De receptie is dagelijks geopend van 08.30-20.00 uur.

Aankomst en vertrek
Op de dag van aankomst is uw accommodatie vanaf 16.00 uur beschikbaar. Uiteraard bent
u al eerder welkom op het park om gebruik te maken van onze faciliteiten. Op de dag van
vertrek verzoeken wij u voor 10.00 uur uw accommodatie te verlaten.

Betaalmethodes op het park
U kunt bij alle faciliteiten op de volgende manieren betalen: Contant, Mastercard, VISA,
Eurocard en bankpas.

TIP!
Fietsverhuur
U hoeft niet uw eigen fiets mee te nemen om tijdens
uw verblijf het prachtige Peak District of the Monsal
trail te verkennen. Op het park kunt u fietsen en
kinderfietsen huren.

Engeland kent haar eigen munteenheid
Graag maken wij u erop attent dat Engeland haar eigen munteenheid heeft, de Britse Pond,
en dat u dus niet in Euro’s kunt betalen.

Bedlinnen
Bij aankomst zijn de bedden voor u opgemaakt. Daarnaast ontvangt u een handdoekenpakket
(2 handdoeken p.p.) en een badmat. Dit alles is gratis.

Internet op het park
In elk chalet en in de centrale voorzieningen is gratis wifi beschikbaar.

Huisdieren
In de aangewezen chalets zijn tot twee huisdieren toegestaan. U betaalt een toeslag. Wilt
u uw huisdier meenemen, neem dan contact op met het Contact Center op 0900-8842
(gebruikelijke belkosten, Nederlands gesproken).

Parkeren
U kunt twee auto’s parkeren bij uw accommodatie. Andere auto’s kunnen worden
geparkeerd op de centrale parkeerplaats bij de receptie.

Koffiezetapparaat
In sommige accommodaties is geen koffiezetapparaat aanwezig.

Electriciteit
In Engeland zijn de stopcontacten anders, u heeft een Engelse
stekker/adapter nodig om de apparaten die u zelf meeneemt te
gebruiken. Denkt u er dus aan om een Engelse stekker mee te
nemen. Het kan ook voorkomen dat u bij het stopcontact een
schakelaar aantreft die u moet omzetten om het stopcontact van
stroom te voorzien.

Geen zorgen over de boodschappen
Haal elke ochtend verse broodjes of melk en koop de ingrediënten voor een heerlijke
maaltijd. U kunt uw boodschappen doen bij onze parkshop. Hier vindt u een uitgebreid
assortiment van lokale producten, zoals brood, groenten, vlees, bier en wijn. Grotere
supermarkten zijn te vinden in de omgeving op 10 tot 20 minuten rijden. Meer informatie is
beschikbaar via de receptie.

Eten en drinken
Geniet van een kop koffie en een lokale lekkernij
in het Explorers café of bezoek Foresters bar en
restaurant dat een uitgebreide menukaart heeft
met verse, hoogwaardige ingrediënten van lokale
leveranciers. Als u in de buitenlucht of in uw eigen
comfortabele chalet wilt eten, bestaat er ook de
mogelijkheid om maaltijden af te halen.

Activiteiten
Zwemmen
Jong en oud kunnen genieten van het overdekte zwembad
op het park. Zwem een paar baantjes in het zwembad of
ontspan in het bubbelbad!

Sport en spel
Er is voor ieder wat wils: van tennis, mini-golf en een overvloed aan wandel- en fietspaden
tot bodyzorbing, boogschieten, waterwalkerz en snorkelen (tegen betaling).

Kinderen
De overdekte, zachte speelruimte van Little Monkeys
(tegen betaling) staat garant voor vele uren plezier
voor de kleintjes. Oudere kinderen kunnen hun hart
ophalen in de Activity Den met tafeltennis, airhockey,
poolbiljarttafels en speelautomaten.

Ontdek het bos
De Trim Track en de speurtocht zijn een leuke manier om het park te verkennen. De Trim
Track is een boswandeling op het park waarbij je hindernissen tegenkomt zoals klimrekken
en boomstammen in de grond waarop je kunt lopen.

Wellness
Het Evolution Health and Fitness centrum is de plek om helemaal tot rust te komen. Relax in
het stoombad en de sauna of geniet van een heerlijke massage. Boek hier ook uw gezichts-,
manicure- of pedicurebehandeling. U kunt ook gebruik maken van de moderne fitnessruimte.

Omgeving
Peak District National Park, 8,5 km van het park
Het Peak District National Park met zijn adembenemende
uitzichten biedt geweldige mogelijkheden voor
vrijetijdsbesteding zoals fietsen, mountainbiken, wandelen,
klimmen en wilde dieren spotten.
peakdistrict.gov.uk

Haddon Hall, 8,5 km van het park
Een prachtig Engels Tudor landhuis in Derbyshire. Haddon Hall, thuisbasis van de familie
Manners en een van de mooiste voorbeelden van een middeleeuws Engels landhuis, wordt
als een van de meest romantische huizen in Groot-Brittannië beschouwd.
haddonhall.co.uk

Chatsworth House, 12 km van het park
Het iconische huis van de hertog en hertogin van
Devonshire, bekend van Pride and Prejudice.
chatsworth.org

Alton Towers, 44,5 km van het park
Als u van spanning houdt, ga dan naar Alton Towers in Staffordshire, dat zowel een pretpark
als een waterparadijs is. Het park biedt plezier voor het hele gezin. Ritjes die voor pure
adrenaline zorgen kunt u afwisselen met rustigere activiteiten.
altontowers.com

Heights of Abraham (in Mattlock Bath), 44,5 km van het park
U kunt kiezen of u deze spectaculaire heuvel van bovenaf of van binnenuit wilt bekijken: u
kunt de kabelbaan naar boven nemen of een fascinerende reis maken door een spectaculair
grottensysteem dat diep onder de grond de heuvel in slingert.
heightsofabraham.com

Route

Bekijk de snelste route op onze website: landal.nl/parken/darwin-forest/praktische-info
Neem voor vragen over uw reservering contact op met het Contact Center via 0900 – 8842
(gebruikelijke belkosten, Nederlands gesproken)

TIP!
Peak Explorer App
Ontdek de omgeving met de gratis Peak Explorer
App. Deze is beschikbaar in de App store en op
Google play.

Wijzigingen, zet -en drukfouten onder voorbehoud.

