Kinderen en 50-plus
Camping Den Blanken

Ultiem genieten
in de Achterhoek

Kamperen in stijl

Genieten in een oer-Hollands landschap

in een verhuuraccommodatie

Een oer-Hollands landschap met uitgestrekte weidevelden, dichtbegroeide bossen,
kronkelende beekjes en dorpjes waar de tijd geen grip op heeft gekregen. Dat is waar u
doorheen rijdt op weg naar Neede. Hier, op de grens van de Achterhoek en Twente, ligt Camping
Den Blanken. Hier genieten gezinnen met kinderen tot en met 11 jaar én 50+gasten van een
onvergetelijke kampeervakantie in eigen land!

Safaritent
U wordt ‘s ochtends heerlijk uitgerust
wakker in uw hemelbed in de
safaritent, sloft even naar het toilet,
ritst de tent open, loopt de veranda
op en voelt de zonnestralen op uw
huid. Heerlijk! Dit is vakantie!
DE SAFARITENT IN EEN NOTENDOP

CAMPING DEN BLANKEN IN EEN NOTENDOP
•
•
•
•
•

7,5 hectare
165 toeristische plaatsen
14 verhuuraccommodaties
30 camperplaatsen
45 jaarplaatsen

Welkom in

•
•
•
•
•

45m2
veranda van 20m2
maximaal 5 personen
volledig ingerichte keuken
eigen toilet

Neede
Onze receptionisten heten u bij
aankomst welkom en voorzien u
van alle informatie die u nodig hebt
tijdens uw verblijf. Ook tijdens uw
vakantie staan zij voor u klaar. Maar
u kunt bij de receptie ook terecht
voor:
•
•
•
•
•

de eerste levensmiddelen
in de kiosk
het bestellen van
ambachtelijke broodjes
het ANWB fietsservicepunt
fietsverhuur
Wifi-internet

De Waardtent
Begint uw kampeervakantie normaal gesproken
met ruzie met tentstokken en haringen? Nu niet
meer! Boek een De Waardtent op Camping Den
Blanken. Die staan kant-en-klaar op u te wachten.
De vakantie kan meteen bij aankomst beginnen!
DE WAARDTENT IN EEN NOTENDOP

Kijk voor meer informatie over de
verhuuraccommodaties op
www.campingdenblanken.nl
of bel 0547-351 353.

•
•
•
•
•

tunneltent
2 slaapvertrekken + ruim woongedeelte
maximaal 4 personen
optioneel: bijzettentje voor 2 extra personen
volledig ingerichte keuken

Als de kids het naar hun zin hebben...
... heeft u het ook! Het is een cliché, maar daarom niet minder waar. Tijdens
uw vakantie op Camping Den Blanken hebben uw kinderen het gegarandeerd
naar hun zin. De ruim opgezette kampeervelden zijn op zichzelf al een waar
speelparadijs! Badmintonnen of knutselen voor de tent: ze hebben alle vrijheid! Voor
de allerkleinsten zijn de speeltuintjes in het midden van het kampeerveld ideaal.
Zo houdt u vanuit uw luie stoel met gemak een oogje in het zeil, terwijl de kleintjes
spelen. En voor de oudere kinderen zijn er uitdagende speeltuinen, een airtrampoline,
verwarmd zwembad, een sportveld en tennisbaan op het terrein.
Om ervoor te zorgen dat zowel gezinnen met kleine kinderen als ouderen die willen
genieten van de rust een onvergetelijke vakantie hebben, zijn er op Camping Den
Blanken speciale velden voor gezinnen én speciale velden voor rustzoekers. De kans
dat er een gezellig vakantievriendje of -vriendinnetje naast u kampeert is dus groot!

En er is nog
meer...
•
•

•

•
•

•

Trekkershut
Chalets
De chalets zijn de meeste luxe accommodaties van Camping Den
Blanken. Combineer de sfeer van de camping en het buitenleven
met het comfort van thuis! Een chalet combineert best of both
worlds! Elke chalet is van alle gemakken voorzien (inclusief
vaatwasser!) met een eigen veranda en een speeltuintje voor de
deur. Ideaal als u op vakantie bent met kleine kinderen!
DE CHALET IN EEN NOTENDOP
•
•
•
•
•

twee slaapkamers
maximaal 4 personen + 1 kind van
maximaal 8 jaar oud
volledig ingerichte keuken met vaatwasser
woonkamer met tv
apart toilet en douche

De trekkershut is dé accommodatie voor
een kort verblijf. Ideaal om dit mooie stukje
Nederland te verkennen!
DE TREKKERSHUT IN EEN NOTENDOP
•
•
•
•
•

knusse blokhut
twee stapelbedden
maximaal 4 personen
kooktoestel en pannen (geen
kookgerei)
zelf beddengoed meenemen

•
•

Wifi-internet
modern, goed onderhouden
sanitairgebouwen met
babyroom, kindersanitair
en een aparte ruimte voor
mindervaliden
verwarmd openlucht zwembad
met waterglijbaan en
afgeschermd peuterbad
grote speeltuin met
airtrampoline
kleine speeltuintjes en
zandbakken op en rondom de
kampeervelden
sportveld, tennisbaan, jeu des
boules baan, tafeltennis en
voetbaltafel
recreatieruimte met indoor
speeltuin
in het seizoen een uitgebreid
recreatieprogramma. Kijk op
www.campingdenblanken.nl
om te zien wanneer het
professionele recreatieteam
aanwezig is!

Genieten van de rust
Ook dat kan op Camping Den Blanken. En niet alleen in het voor- en naseizoen.
Zelfs tijdens de drukke zomermaanden kunt u hier in alle rust kamperen op één van
de speciale 50+velden. Hier kamperen alleen gasten zónder kinderen. Hierdoor bent
u het hele seizoen door gegarandeerd van een ontspannen vakantie. Vindt u de
bedrijvigheid met kinderen juist gezellig? Of komen uw kleinkinderen met u mee? Dan
bent u natuurlijk vrij om een plaats te reserveren op één van de gezinsvelden.

Camperpark Achterhoek
Direct naast Camping Den Blanken vindt u Camperpark Achterhoek. De
plaatsen zijn specifiek voor campers en dat is ideaal, want Neede en Diepenheim zijn
een geweldige uitvalsbasis om de Achterhoek en Twente te ontdekken.
Het camperpark heeft een eigen ingang, zodat u zelf beslist wanneer u komt of
vertrekt. U kunt uiteraard gebruik maken van de voorzieningen op de camping, zoals
het zwembad, de broodjesservice en de horeca. Reserveren voor deze plekken is niét
mogelijk.

Luxueus
kamperen
De 50+velden zijn bereikbaar via
verharde wegen en liggen dichtbij
het sanitairgebouw. Bovendien
profiteert u van de faciliteiten van
een 50+ Comfort Plus-plaats:
•
extra ruim opgezette
kampeerplaats
•
6 ampère stroom (uit te breiden
naar 8 tot 10 ampère)
•
watertappunt en
vuilwaterafvoer-afsluiting op de
plaats
•
overdekt oplaadpunt voor de
elektrische fiets
•
Wifi-internet
•
modern, goed onderhouden
sanitairgebouwen op
steenworp afstand, geschikt
voor mindervaliden en met
een aantal toiletten op
seniorenhoogte
Op de camping o.a:
•
verwarmd openluchtzwembad
•
tennisbaan
•
restaurant De Hoeve – voor
heerlijk Twents appelgebak, een
snack of uitgebreid diner
•
mogelijkheid tot het bestellen
van verse broodjes via de
camping Den Blanken-app
•
ochtendkrant en diverse
knooppuntroutes verkrijgbaar
bij de receptie

Restaurant De Hoeve

Let op! De (klein)kinderen zijn
overdag van harte welkom. Logeren
is op deze velden niet toegestaan.

Trouwens... u kunt bij De Hoeve ook terecht voor bedrijfs- familie- of buurtfeesten,
reünies en verjaardagen. De kinderen kunnen dan gebruik maken van het zwembad
(indien geopend), de binnenspeeltuin en diverse speeltuintjes. Wij hebben ook
mogelijkheden voor een heerlijk uitgebreid buffet of BBQ.

Ook als u verblijft op het
camperpark kunt u gebruik
maken van het moderne, goed
onderhouden sanitairgebouw op
de camping.

Voor een heerlijke lunch of avondje uit eten hoeft u de camping niet af! U loopt
gewoon naar Restaurant de Hoeve op de camping. In het sfeervolle restaurant of op
het gezellige terras geniet u van een lekkere maaltijd, een kop koffie of een verfrissend
drankje. Of haal tijdens een warme dag een lekker ijsje!
Wilt u op uw kampeerplek eten, maar heeft u geen zin om te koken? Dan biedt
de snackbar in De Hoeve uitkomt! Haal een lekkere snack of één van de vele
afhaalmaaltijden. Het is vakantie! Geniet ervan!

Fiets- en wandel-

paradijs
Bijna nergens is de afwisseling
in landschap zo groot als in de
Achterhoek. Denk daar de vele
fiets- en wandelpaden bij en u heeft de
reden waarom de Achterhoek al vele
malen is uitgeroepen tot beste fietsgebied
van Nederland!
U fietst of wandelt langs boerderijen
en kastelen, dwars door het bos of de
weilanden. De Achterhoek heeft een rijke
historie en dat is te zien aan de bijzondere
gebouwen, zoals het kleinste kerkje van
Nederland of de vele kastelen. Sommige
kastelen zijn opengesteld voor bezoek,
een aantal is particulier bezit. Vaak zijn de
tuinen eromheen dan wel voor het publiek
opengesteld.

Op avontuur in de Achterhoek
Is het oosten van Nederland voor u nog één groot geheim? Of bent u inmiddels
al gegrepen door de schoonheid van dit gebied? In beide gevallen zal de Achterhoek
u niet teleurstellen. Uitgekeken bent u hier nooit. In de kleine dorpen lijkt de tijd stil te
staan, net als in de kastelen. Cultuurliefhebbers bezoeken de musea of kunstateliers.
En houdt u wel van een feestje? In de zomer worden in deze omgeving regelmatig
oogstfeesten gevierd!

Een aantal
suggesties
•
•
•
•
•

Contact
Camping den Blanken
Diepenheimseweg 44
7161 LW Neede
bel: 0547 351353
email: info@campingdenblanken.nl
www.campingdenblanken.nl
Tot ziens in de Achterhoek!

Bezoek lokale wijngaarden
Vissen in de Schipbeek
Wandel over de vele kerkpaden,
dwars door de weilanden
Volg één van de vele
fietsknooppuntenroutes
Ga shoppen in Zutphen,
Hengelo of Enschede

Met de kids
•
Klauteren in Klimbos Achterhoek
•
Volg een spannende speurtocht
in vestingstad Groenlo
•
Ga naar het brandweermuseum
•
Ontdek de sterren en planeten in
Sterrenwacht Phoenix
•
Trap je schoenen uit en loop
over het blotevoetenpad in
Gelselaar

