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Ostana Naturistenvereniging
Ostana Naturistenvereniging
Oude Buurserdijk 201
7546 PS Enschede
Tel:053 428 27 23
beheer@ostana.nl
www.ostana.nl
Lat: 52.171494
Long: 6.825492
Het terrein is 4,5 ha en beschikt over
32 gastenplaatsen, er kan worden
overnacht met eigen tent, caravan of
camper. De gastenplaatsen zijn
voorzien van elektra. Huisdieren zijn
aangelijnd van harte welkom. Er zijn 2
ruime sanitairgebouwen elk voorzien
van een mindervaliden douche en
toilet.
“ De Keet” is voorzien van een
heerlijke sauna, waarvan de
openingstijden zijn te vinden op de
pagina vaste activiteiten.
Wassen, drogen, strijken, invriezen
en koelen dit kan ook in “De Keet”.
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De bar is af en toe open, de verkoop
van ijs en de minibar (fris, bier, wijn)
gaat middels het ouderwetse “geld in
het bakje” systeem.
Voor de grote jeugd is er een gezellig
jeugdhonk, voor de kleinere jeugd is
een speciale knutsel/speelhoek
ingericht.
Het terrein is autovrij, parkeren kan
op de algemene, afgesloten
parkeerplaats. De fietsenstalling is
voorzien van een stroompunt waar de
elektrische fiets kan worden
opgeladen. Een (geldige)
INF/NFN-kaart is verplicht en om
teleurstellingen te voorkomen is een
telefoontje vooraf gewenst. Ook kunt
u gebruik maken van onze
reserveringspagina op deze website.
Algemeen
NFN / INF kaart verplicht

Aan de gegevens die hier staan kunnen geen rechten ontleend worden. De
informatie op deze pagina zijn voor een groot deel afkomstig van bezoekers. Zie
je fouten of heb je aanvullingen, help ons en geef het door op naturismegids.nl

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Vereniging
Plaats voor tenten
Plaats voor caravans
Plaats voor campers
Oppervlakte (ha): 4,5
Aantal plaatsen: 120
Aantal plaatsen met elektra: 120
Alle plaatsen hebben elektriciteit
Auto's op apart parkeerterrein
Internet
Aangepast sanitair voor
mindervaliden
WIFI / internet
WIFI / internet gratis
Faciliteiten
Koelkast / diepvries voor algemeen
gebruik
Sauna
Meer (geschikt om te zwemmen)
Finse sauna
Eten en drinken
Bar
Activiteiten
Georganiseerde activiteiten voor
kinderen
Georganiseerde activiteiten voor
volwassenen
Teken- schilder- of
beeldhouwcursussen
Diversen
Nederlands gesproken
Engels gesproken
Duits gesproken
Alleengaanden welkom
Huisdieren welkom
Geschikt voor kinderen
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