Camperpark Achterhoek
Ongekend gastvrij

IN EEN NOTENDOP
Een camperplaats
op
DE SAFARITENT
IN EEN NOTENDOP

Genieten van
luxe & vrijheid
Camperreizen staat
synoniem voor vrijheid:
vandaag bent u in de
Achterhoek en morgen?
Morgen is een nieuwe
dag. Wie weet welke mooie
vakantiebestemming er dan
op u wacht. Of misschien
blijft u gewoon nog een extra
nachtje in de Achterhoek.

Camperpark Achterhoek
is inclusief:
•
eigen ingang van
het camperpark: u
bepaalt zelf wanneer
u komt of vertrekt
•
camperplaats
•
2 personen
•
wifi
•
1 hond
•
elektra
•
camperstation
•
gebruik van de
faciliteiten van de
camping

Morgen? Morgen is
een nieuwe dag!
Er is ook zoveel te zien en te
doen! Bovendien geniet u
hier van alle luxe faciliteiten
van vijf-sterrencamping
Den Blanken: vers brood bij
het ontbijt, een zwembad,
horeca, tennisbaan... Luxe en
vrijheid: dat is toch de ultieme
vakantiecombinatie?

Prijs per
nacht
€ 13,-*
* Tarief is exclusief douche. (€ 0,20 per +/- 5 min.), Extra persoon: € 3,00
Op Camperpark Achterhoek zijn luxe auto’s en bijzet/partytenten niet toegestaan.

De ideale
uitvalsbasis!

Uw vertrekpunt 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
Camperpark Achterhoek
Diepenheimseweg 44
7161 LW Neede
0547 351353
info@campingdenblanken.nl
www.campingdenblanken.nl
Tot ziens in de Achterhoek!

•

•

•

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

