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Het Reterink
Het Reterink
Butersdijk 2
7434 RG Lettele
Tel:06-53422927
info@hetreterink.nl
www.hetreterink.nl
Lat: 52.285517
Long: 6.251511
Tussen Deventer en de Holterberg
ligt Het Reterink, een oude boerderij
aan de rand van een bos waar je nu
lekker naturistisch kunt verblijven.
Het voormalig maisveld is een
minicamping geworden met 16 grote
plaatsen met stroom en water.
Op de plaats van de oude koeienstal
staan nu 5 luxe appartementen / bed
& breakfast.
De mestsilo ruikt nu niet meer naar
koeienmest maar naar sauna en rust,
een mooie wellness met binnenbad.
Het grasveld staat ook open voor
dagrecreatie.
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De omgeving is prima geschikt voor
wandelen, fietsen en uitstapjes naar
bijvoorbeeld oude steden als
Deventer en Zutphen.
Het Reterink ligt aan diverse
langeafstandswandelpaden zoals het
Marskramerpad.
Musea in Zwolle (De Fundatie) en
Gorsel (Museum) More) zijn op
rijafstand.
Als de houtoven heet is, kun je je
eigen pizza samenstellen.
De appartementen zijn door hun
ligging ook geschikt voor
niet-naturisten die zich niet ergeren
aan een blote bil of borst.
's Winters organiseert Het Reterink
activiteitenweken voor volwassenen.
Dan is alleen de mestsilo naturistisch.
Algemeen
NFN / INF lidmaatschap niet
verplicht
Plaats voor tenten

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
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Plaats voor caravans
Plaats voor campers
Oppervlakte (ha): 1
Aantal plaatsen: 16
Aantal plaatsen met elektra: 16
Alle plaatsen hebben elektriciteit
Verhuur accommodaties
Auto's op apart parkeerterrein
Aangepast sanitair voor
mindervaliden
WIFI / internet gratis
Faciliteiten
Koelkast / diepvries voor algemeen
gebruik
Sauna
Binnenzwembad
Eten en drinken
Gezamenlijke maaltijden (één of meer
keren per week)
Activiteiten
Georganiseerde activiteiten voor
volwassenen
Diversen
Nederlands gesproken
Engels gesproken
Duits gesproken
Frans gesproken
Alleengaanden welkom
Niet-rokers
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