Camping Den Blanken:
Heerlijke camping in de Achterhoek
Op Camping Den Blanken in Neede, op de grens van de
Achterhoek en Twente, is het genieten met een hoofdletter G. De camping is een waar paradijs voor jonge gezinnen. Kinderen tot en met 11 jaar vermaken zich opperbest
in de (indoor) speeltuin, het openluchtzwembad en met
het uitgebreide activiteitenprogramma voor kinderen.
En als Aartje Twinkel langskomt, is het feest compleet.

50+ kamperen

Ook voor 50+ers is het heelijk kamperen in de Achterhoek. Op het speciaal ingerichte 50+ kampeerveld of op
één van de andere velden zijn zij van harte welkom. Hier
kan men optimaal genieten van alles wat Den Blanken te
bieden heeft. Rust, ruimte en natuurschoon zijn dus gegarandeerd. De omgeving is uitstekend te verkennen per fiets
en er is volop gelegenheid om te vissen in de naastgelegen
Schipbeek.

Fantastische faciliteiten

Alle gasten van onze camping, jong of oud, kunnen gebruik
maken van de goede faciliteiten. Er zijn twee zeer moderne, centraal gelegen toiletgebouwen met speciaal sanitair
voor kinderen en senioren, gezinsdouches en een babyroom. In het verwarmde zwembad is het heerlijk toeven en
voor de kleintjes is er een speciaal kinderbad. De inwendige mens komt prima aan zijn trekken op het terras, in de
snackbar of in het sfeervolle restaurant De Hoeve. En met
de broodservice kunt u genieten van heerlijke versgebakken broodjes bij het ontbijt.

Ontmoet Aartje en zijn vrienden
Ken je Aartje Twinkel al? Misschien heb je hem al eens
ontmoet op één van de andere campings waar Aartje en
zijn dierenvriendjes van de KinderKampeerWereld vaak
komen. Aartje woont in het bos bij zijn stiefouders, maar
hij komt in de vakantie vaak naar Camping Den Blanken
op zoek naar nieuwe kampeervriendjes en -vriendinnetjes.
Hij en zijn vrienden beleven iedere schoolvakantie de
spannendste, coolste, stoerste en gezelligste avonturen.
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Een waar speelparadijs in de Achterhoek
Op camping Den Blanken is er van alles te beleven voor
kinderen tot en met 11 jaar. In het hoogseizoen spelen
Aartje Twinkel en zijn dierenvriendjes hier een grote rol
in. Zingen, dansen, knutselen: samen met de kinderen
maken Aartje Twinkel en zijn Twinkelteam er een groot
feest van.

Kindvriendelijk & overzichtelijk

Natuurlijk beschikt de camping over een mooi zwembad,
waarin naar hartenlust geplonsd en gespetterd kan worden. Ook de grote centrale speeltuin met airtrampoline
en de mini-speeltuintjes op de kampeerveldjes staan garant voor uren speelplezier. Bij minder mooi weer kunnen
de kinderen terecht in de indoorspeeltuin, waar het heerlijk klimmen en klauteren is. In de Twinkelschuur, waar
de animatie is gevestigd, is altijd wat te doen. En dan zijn
er nog zandbakken, een sportveld en een tennisbaan. Zeg
nu zelf: welk kind zal zich op deze Aartje Twinkel camping
vervelen met zoveel mogelijkheden om lol te maken?

Camping voor hele gezin

Ook aan de ouders is gedacht op gezinscamping Den
Blanken. Terwijl de kinderen zich opperbest vermaken,
komen zij helemaal in de vakantiestemming op deze ruim
opgezette, fraai aangelegde camping. De moderne sanitair
gebouwen zijn dichtbij en ook de overige faciliteiten – van
campingwinkel tot het verwarmde buitenzwembad – zijn
altijd op slechts een steenworp afstand. Bij de centrale
grote speeltuin is een mooi terras om rustig te zitten.
Hier kan ook een hapje en drankje worden besteld.

Rustige en ruimtelijke seniorencamping
Ook voor 50-plussers en senioren staat Camping Den
Blanken garant voor een veelzijdige kampeervakantie.
Er is zoveel te beleven, dat u er elke dag op uit kunt en
toch telkens iets nieuws ontdekt. Wilt u op de camping
zoveel mogelijk van uw rust genieten? Boek dan een extra
ruime kampeerplek op het 50+ campingveld, speciaal voor
gasten zonder kinderen. Heeft u wel (klein)kinderen die
een dag of nacht willen overkomen? Dan zijn er mooie
plaatsen beschikbaar rondom de speeltuintjes. Voor ieder
wat wils dus!

Genieten van de omgeving

De omgeving staat bekend om haar mooie coulisselandschap, waarin het heerlijk fietsen en recreëren is. Bovendien zit u ook slechts op een steenworp afstand van het
al even mooie Twente. De speciale knooppuntenroutes
leiden u van het ene mooie plekje naar het andere en u
ziet Oost-Nederland op zijn mooist. Ook vissen behoort
tot de mogelijkheden: gooi uw hengel uit in de nabij gelegen Schipbeek of iets verderop in de Berkel.

“Heerlijk uren lang fietsen of wandelen door de
Achterhoek en Twente”

Een compleet nieuwe kampeerervaring:
Kamperen in een safaritent!
Onze nieuwe luxe en sfeervol ingerichte “safaritent” is een
ware belevenis. Heerlijk genieten van het comfort en toch
het echte kampeergevoel ervaren op onze camping.
De safaritent beschikt over een compleet ingericht keukenblok. kookgerei, servies en bestek: aan alles is gedacht.
U kunt zo beginnen met kokkerellen!
U treft ook een toilet aan in onze safaritenten! Voor de
verdere sanitaire voorzieningen kunt u gratis gebruik
maken van het sanitairpaviljoen dichtbij.
Comfortabel slapen is belangrijk! De bedden zijn
daarom voorzien van goede kwaliteit matrassen met dekbedden en kussens. Er bevindt zich een 2 persoonshemelbed, een stapelbed en een eenpersoonsbed in de
tent. Voor de kleine kinderen kunnen er extra faciliteiten,
zoals een kinderbedje en kinderstoel gehuurd worden.

Kamperen in luxe
Heeft u geen kampeerbloed door uw aderen stromen,
maar trekt de gezelligheid van de camping u wel? Denk
dan eens aan één van onze verhuur accomodaties!
Met goede bedden, een keuken, tv, douche en toilet zijn
de stacaravans voorzien van alle luxe voor een ontspannen vakantie. U kunt in alle rust genieten van uw verblijf op uw privéterras en natuurlijk kunt u ook gebruik
maken van alle faciliteiten op de camping: het zwembad,
het restaurant de Hoeve, snackbar, campingwinkel voor
uw dagelijkse boodschappen, indoor speeltuin voor de
kinderen en alle sportmogelijkheden. Zo krijgt u wél alle
voordelen van het kamperen, maar toch een luxe en
gegarandeerd ontspannen vakantie.

Voor kampeerders op doorreis zijn er de trekkershutten.
Ideaal voor trekkers die een nacht willen doorbrengen
op een goed bed en even willen bijtanken.

(Ver) dwalen in een unieke omgeving
De Achterhoek mag met recht één van de verborgen
schatten van Nederland genoemd worden. Het oerHollandse gevoel komt hier weer helemaal tot leven tussen de boerderijen, kastelen, watermolens en het pure
natuurlandschap.
Hier kunt u nog urenlang fietsen of wandelen. De bossen
en uitgestrekte weilanden wisselen elkaar af, vee kruist
uw pad en u moet niet gek opkijken als u in één van de
vele authentieke boerendorpjes op een gezellig oogstfeest of een weekmarkt stuit. Verdwalen hoeft dankzij de
vele fiets en wandelroutes welke door het gebied lopen
niet.

Vakantie gevoel aan de waterkant
Goed nieuws voor visliefhebbers! Want Camping Den
Blanken ligt pal aan de Schipbeek en de Elsbeek; wateren
die bekend staan om hun visrijkheid! Gooi hier uw hengel
uit en met een beetje geluk heeft u een vis te pakken!
Een stukje verderop, in de Zandvang, is uw kans op een
vangst nog groter!

Waar vindt u ons?
Camping Den Blanken ligt tussen Diepenheim en Neede in de provincie Gelderland op de grens van de Achterhoek en
Twente. Voor een uitgebreide routebeschrijving en meer informatie verwijzen wij u graag naar onze website:
www.campingdenblanken.nl.
U kunt natuurlijk ook altijd telefonisch contact met ons opnemen of stuur een email.

Camping Den Blanken
Diepenheimseweg 44
7161 LW Neede
Tel: 0547-351353
Mail: info@campingdenblanken.nl

www.campingdenblanken.nl

