
WELKOM IN OOSTERBEEK!

Een nieuw gastvrij, klein-
schalig, sfeervol en comfortabel 
onderkomen in het centrum 
Oosterbeek.  

In Dudok Village Oosterbeek is het 
goed vertoeven. Voor 1 nacht, voor 
een week, een paar weken of een 
paar maanden. Zelfstandig wonen 
met hotelservice vanuit Dudok. 

Met ons initiatief spelen wij in 
op de positieve ontwikkelingen in 
Oosterbeek als toeristische plaats.
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WELKOM IN OOSTERBEEK 

Oosterbeek heeft altijd al een grote aantrekkingskracht gehad. Liggend aan de Veluwezoom met 
een prachtige bijna on-Hollandse natuur en in de onmiddellijke nabijheid van Arnhem, de culturele 
hoofdstad van het Oosten. 

Deze aantrekkingskracht had het dorp al in de tijd van landgoederen en buitenplaatsen, maar heeft 
het anno 2012 nog steeds. Sterker nog, juist de laatste jaren ‘doet Oosterbeek het goed’. Er zijn 
veel nieuwe kwaliteitswinkels en goede restaurants bijgekomen. Het vernieuwde Airborne museum 
en de omgeving trekken steeds meer toeristen en er wordt steeds meer gewandeld en gefietst in de 
bossen en op de stuwwal. 

Tel daarbij op de diverse attracties in de omgeving zoals de Hoge Veluwe, Burgers Zoo, Openlucht-
museum, Gelredome en de bruisende binnenstad van Arnhem op nog geen 3 km afstand! 

WELKOM IN DUDOK STUDIO’S VILLAGE 

Een nieuw kleinschalig concept voor zowel short- als longstay. In een klassieke villa op een mooie 
groene locatie aan de Utrechtseweg.  

Gevestigd in een nieuw pand met een architectonische knipoog naar de uitstraling en architectuur 
van de typische hotels/pensions in Oosterbeek van voor WO II, maar eigentijds ingericht met oog 
voor hedendaags comfort én gelet op de behoefte van de recreatieve en zakelijke gast. 

Veel voorzieningen bevinden zich op loopafstand van de studio’s. De halte van Trollylijn 1 naar het 
bruisende centrum van Arnhem bevindt zich direct voor de villa. 

De service is van hetzelfde hoge niveau als bij onze studio’s in Arnhem met 1 belangrijk verschil: 
in plaats van het ontbijten in cafe brasserie Dudok, werkt Dudok Studio’s in Oosterbeek met een 
ontbijtservice in de eigen studio. 
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INSPIRATIE
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LOCATIE



Vi l lage



Vi l lage



Vi l lage

PROGRAMMAHOOFDGEBOUW        
         
Begane grond    138 m2 gbo 3 studio’s 46 m2 gbo (evt. daghoreca)
Eerste verdieping    138 m2 gbo 3 studio’s 46 m2 gbo
Tweede verdieping (schuine kap) 138 m2 gbo 3 studio’s 46 m2 gbo

Subtotaal    415   9   
         

BIJGEBOUW        
         
Begane grond    77 m2 gbo 2 studio’s 39 m2 gbo
Verdieping     77 m2 gbo 2 studio’s 39 m2 gbo

Subtotaal    154   4   

PARKEREN

Op eigen erf     15 st.

          
TOTAAL    569 m2 gbo 13 studio’s 44 m2 gbo


