Welkom op Landal Stroomboek. U gaat heerlijk genieten van al het moois
dat het prachtige Achterhoekse landschap te bieden heeft, samen met
uw trouwe viervoeter. Om voor iedereen een fijne vakantie te waarborgen
vragen wij uw medewerking in de volgende aandachtspunten.
•	Er zijn op diverse plekken in het park dispensers te vinden
met hondenpoepzakjes.
•	Per bungalow zijn max. 2 honden tijdens het verblijf toegestaan.
•	Honden op het park moeten altijd aangelijnd zijn, ook als deze op het
terras liggen.
•	Mocht uw hond binnen het park een ongelukje hebben, dan moet dit direct
opgeruimd worden.
•	Honden mogen in de bungalow geen overlast voor de buren veroorzaken.
Ook niet als de hond alleen gelaten wordt.
•	Honden zijn toegestaan in het hoofdgebouw van Landal Stroombroek m.u.v.
het zwembad, de winkel en Palestra Beauty & Wellness. U mag uw hond(en)
dus wel meenemen naar Brasserie Timbers.
•	Honden zijn tussen 1 mei en 1 oktober alleen welkom op de speciale
hondenroute van 2,5 km rondom de recreatieplas hondenroute Stroombroek.
De hondenroute wordt aangegeven met bordjes. De plattegrond van deze
route vindt u in de binnenzijde van deze folder. Op de stranden, ligweiden en in
het water zijn honden in deze periode niet toegestaan.
•	Tussen 1 oktober en 1 mei zijn honden toegestaan bij de gehele recreatieplas
van Leisurelands en hoeven zij niet aangelijnd te worden. In deze periode
mogen de honden ook zwemmen in de recreatieplas.
•	In het Bergherbos is een losloopgebied voor honden, aangegeven met
blauw/witte borden van Natuurmonumenten. Een kaart van dit bosgebied is
verkrijgbaar bij de receptie.

Handige adressen
Dierenarts parktijk Doetinchem-Zeddam
Vinkwijkseweg 36
7038 EP Zeddam
Tel. +31 (0)314 663 000
Dierenwinkel Klein Obbink
Oude Doetinchemseweg 40
7038 BJ Zeddam
Tel. +31 (0)314 651549
Hondenspeeltuin ‘Samen Blij’
Kelderweg 5
7031 EG Wehl
Tel. +31 (0)6 46189217
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