Welkom op

Camping Den Blanken
PARKINFORMATIE

Ultiem genieten
in de Achterhoek

Alle tarieven en informatie zijn onder voorbehoud van druk- en tikfouten en (prijs)wijzigingen

DE CAMPING DEN BLANKEN-APP

WELKOM OP CAMPING DEN BLANKEN

VOOR UW
VAKANTIEGEMAK

WELKOM

download de app

op camping Den Blanken

Tot hoe laat is het zwembad vanavond
open? Kunnen we morgen voordat we
vertrekken al broodjes halen? En wat is er
deze week te doen bij de animatie?

En welkom in de Achterhoek! Fijn dat u er
bent! Wij gaan er alles aan doen om u een
onvergetelijke vakantie te bezorgen.
In dit boekje willen wij u informeren over de camping en
onze accommodaties en de belangrijkste zaken tijdens
uw verblijf. Heeft u nog vragen? Onze receptionisten
beantwoorden graag al uw vragen!

Gelukkig hoeft u voor het antwoord op deze vragen
niet eens uw luie vakantiestoel uit. Kijk gewoon even
op onze app! U vindt daar ook onze tips over de vele
bezienswaardig-heden in de omgeving en u kunt heel
gemakkelijk uw bestelling plaatsen bij Snackbar De
Hoeve.

Ontdek de schoonheid
van de Achterhoek

Bovendien krijgt u via de app ook alle
actuele informatie over de openingstijden,
de activiteiten en de faciliteiten op de
camping.

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! Verderop in dit boekje geven we u
alvast een paar suggesties.

U kunt de app gratis downloaden.
Scan met de camera op uw telefoon
onderstaande QR-codes en u bent
meteen op de juiste pagina!

voor de
App Store

Veel plezier!

7,5 hectare
170 toeristische plaatsen
10 verhuuraccommodaties
25 camperplaatsen
45 jaarplaatsen
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CAMPING DEN BLANKEN IN EEN NOTENDOP
•
•
•
•
•

INHOUD

Kasteel Den Bramel
Vorden
Alle tarieven en informatie zijn onder voorbehoud van druk- en tikfouten en (prijs)wijzigingen

EERSTE INDRUK

ACCOMMODATIES

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 bent gereden 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! Wij laten u graag zien
wat u allemaal mag verwachten tijdens een verblijf op Camping Den Blanken!

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

Welkom in

Neede

•
•
•
•
•

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

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:
•
•
te huur
vanaf
€ 35,-

te huur
vanaf
€ 27,50

•
•
•

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

Huur één van deze elektrische
fietsen heel eenvoudig direct
op de camping!
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Kijk voor meer informatie over de
verhuuraccommodaties op
www.campingdenblanken.nl
of bel +31 (0)547-351 353.

Alle tarieven en informatie zijn onder voorbehoud van druk- en tikfouten en (prijs)wijzigingen
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ACCOMMODATIES

VOOR DE KIDS

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.

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

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

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 meer...
•
•

•

•
•

•

•
•

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!

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

Alle tarieven en informatie zijn onder voorbehoud van druk- en tikfouten en (prijs)wijzigingen
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50+ VELDEN EN CAMPERPARK

Genieten van de rust
Ook dat kan op Camping Den Blanken. En niet alleen in het vooren 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.
U dient een camperplaats van tevoren te reserveren!

RESTAURANT DE HOEVE

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 vuilwaterafvoerafsluiting 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
• diverse knooppuntroutes
verkrijgbaar bij de receptie
Let op! De (klein)kinderen zijn
overdag van harte welkom. Logeren
is op deze velden niet toegestaan.

Restaurant
De Hoeve
Voor een heerlijk 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.

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

Bestellen kan ook heel makkelijk via:
bestellen.campingdenblanken.nl.

Kijk op de volgende pagina
voor het afhaalmenu van
Snackbar de Hoeve.

Het is vakantie! Geniet ervan!
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REGLEMENT

VUILNIS
Verspreid over het terrein staan kleine prullenbakken. Deze
zijn alleen bestemd voor klein afval (papiertjes / blikjes) en
dus niét voor
huishoudelijk afval.

RECEPTIE

Beste gast,
In de receptie vindt u ook de kiosk, EHBO en AED.
Er is een bescheiden maar doordacht assortiment voor
de kampeerder. Brood van de warme bakker is alleen
op bestelling verkrijgbaar. U kunt uw bestelling plaatsen
bij onze receptionisten of via de Camping Den Blankenapp. Verder kunt u bij de receptie terecht voor informatie,
kranten en fiets- en wandelroutes.
De actuele openingstijden staan aangeven op de deur
van de receptie.

Wij gaan er alles aan doen om u een onvergetelijke
vakantie te bezorgen. Om ervoor te zorgen dat zowel
u als uw mede-gasten een heerlijke tijd tegemoet
gaan, hebben wij een aantal regels opgesteld.
Wij verzoeken u vriendelijk om u aan het reglement
te houden en behouden ons het recht om - indien
u óf uw bezoekers hier niet aan voldoen - u van het
terrein te verwijderen, de toegang te ontzeggen c.q
de huurovereenkomst te beëindigen.
Heeft u nog vragen of opmerkingen, dan kunt u
terecht bij onze receptionisten. Fijne vakantie!

AANSPRAKELIJKHEID
Gasten zijn zelf aansprakelijk voor schade die zij toebrengen
aan eigendommen van Camping Den Blanken. Schade
of diefstal van uw eigendommen of die van uw gasten
zijn voor uw eigen verantwoordelijkheid. Camping Den
Blanken aanvaart hiervoor geen enkele aansprakelijkheid,
mits aangetoond kan worden dat de schade of diefstal
is ontstaan door nalatigheid van Camping Den Blanken.
Het is niet toegestaan om zonder toestemming de
kampeerpercelen van andere gasten te betreden.

AUTO WASSEN
Het is niet toegestaan om uw auto of caravan te wassen op
het terrein van Camping Den Blanken.

BEZOEK
Uw bezoek dient zich bij aankomst te melden bij de receptie.
De tarieven voor dagbezoekers staan aangegeven bij de
receptie. Logés moeten vooraf aangemeld en ingeschreven
worden en betalen hiervoor het overnachtingstarief.
Dagbezoek dient het terrein voor 22:00 uur te verlaten.

DRUGS
Het gebruik en verhandelen van (soft)drugs in welke vorm
dan ook is niet toegestaan op het terrein. Indien dit verbod
wordt overtreden, zullen wij onmiddellijk de overeenkomst
met u beëindigen.
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HYGIENE
•
•
•

•
•
•

U dient het terrein en de gebouwen schoon te houden
en niet te beschadigen.
Laat toiletten en douches altijd netjes en schoon
achter.
Kinderen jonger dan 8 jaar mogen alleen onder
begeleiding van een ouder/verzorger gebruik maken
van het toilet of de douche.
Huisdieren zijn niet toegestaan in de (sanitair)
gebouwen.
In de gebouwen is roken verboden.
Wij verzoeken u niet langer dan strikt noodzakelijk in de
sanitairgebouwen te blijven.

Camping Den Blanken is gerechtigd u voor eventuele
toegebrachte schade of vervuiling aansprakelijk te stellen.

GAS
Gasflessen zijn bij de receptie verkrijgbaar. U dient deze
direct af te rekenen. Het vullen van gasflessen met LPG is
levensgevaarlijk en dus ten strengste verboden.

ONDERTAPIJT
Het is niet toegestaan plastic onder uw kampeermiddel te
gebruiken. Gebruik alleen luchtdoorlatend tapijt.

VUURKORVEN EN BARBECUE
•
•
•

HUISDIEREN
Zie: het huisdierenreglement verderop in dit informatieboekje.

Huishoudelijk afval kunt u in een dichte vuilniszak deponeren
in de daarvoor bestemde containers in de milieustraat op
de parkeerplaats aan de kant van de weg. Hier vindt u ook
een papier-, glas- en groencontainer. In de groencontainer
mogen geen vuilniszakken gedeponeerd worden.

RECRON VOORWAARDEN

•

Op Camping Den Blanken zijn de RECRON voorwaarden
van toepassing. Deze kunt u inzien op onze website.
•

RUST
Lawaai dient zoveel mogelijk vermeden te
worden. Tussen 22:00 en 08:00 uur geldt de avondrust.
Radio, tv en andere geluidsveroorzakers mogen buiten het
kampeermiddel niet hoorbaar zijn. Camping Den Blanken
behoudt het recht om bij geluidsoverlast streng op te treden.

SPORT EN SPEL
Voetballen is uitsluitend toegestaan op het sportveld. Bij
andere sport- en spelactiviteiten mogen andere gasten
geen hinder ondervinden. De tennisbaan (inclusief rackets
en ballen) kunt u reserveren bij de receptie. Alle sport- en
spelactiviteiten zijn op eigen risico.

VERKEER EN SLAGBOOM
•

•
•

U mag, naast uw kampeermiddel, één motorvoertuig
op uw eigen plek parkeren. De maximum snelheid op
het terrein is stapvoets. Wij verzoeken u om alleen in
uiterste noodzaak over het terrein te rijden.
Bezoekers parkeren de auto of motor op het
parkeerterrein buiten de slagboom.
Tussen 22:00 en 08:00 uur is het niet toegestaan om
over het terrein te rijden.

PARTYTENTEN

VERWARMEN

Partytenten en vlaggen zijn niet toegestaan.

Elektrische kachels zijn niet toegestaan.

Fakkels en het stoken van open vuur zijn
ten strengste verboden.
Een vuurkorf is niet toegestaan.
Wees uitermate voorzichtig met brandende sigaretten
of lucifers. Gooi deze niet zomaar weg.
Het aanleggen van barbecues in de vorm
van smeulend vuur is toegestaan, mits uw
medekampeerders hier geen hinder van ondervinden.
Zorg altijd voor een emmer water bij de hand.
U bent zelf verantwoordelijk voor blusmateriaal in uw
kampeermiddel.

Bel bij calamiteiten: 0547-351 353

ZWEMBAD
Het zwembad is geopend van mei t/m augustus.
Het zwembad wordt volgens voorschriften behandeld;
d.w.z. gefilterd, gechloreerd en dagelijks gecontroleerd op
de desinfecterende werking van het water. Het zwembad is
niet dieper dan 1.20 meter.
Het zwembad is (tijdens de openingstijden) gratis
toegankelijk voor gasten onder de volgende voorwaarden:
•
voor het gebruik van het zwembad bent u verplicht
eerst te douchen
•
u dient gepaste badkleding te dragen
•
duiken is niet toegestaan
•
het meenemen van glas (flessen) en aardewerk is
niet toegestaan
•
gebruik van het zwembad is op eigen risico
Tussen 21.00 en 10.00 uur is het zwembad gesloten.

CONTACTGEGEVENS
Camping Den Blanken
Diepenheimseweg 44
7161 LW Neede
0547-351353

www.campingdenblanken.nl
info@campingdenblanken.nl
Bij calamiteiten:
0547 - 351 353

Alle tarieven en informatie zijn onder voorbehoud van druk- en tikfouten en (prijs)wijzigingen
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SEP-KAART EN ELEKTRA

HONDEN
REGLEMENT
Als u komt kamperen op Camping Den Blanken is
uw trouwe viervoeter van harte welkom.
De bossen in de omgeving lenen zich uitstekend
voor urenlange wandelingen met de hond. Ga
bijvoorbeeld eens naar De Needse Berg (Neede),
de Westervlier (Diepenheim), de Lebbenbrugge
(Borculo) of de Lochemse Berg (Lochem).
Maar ook direct naast de camping, langs de
mooie Schipbeek, kunt u heerlijk wandelen met
de hond.

Uitleg sep-kaart

Om ervoor te zorgen dat uw verblijf samen met uw
huisdier zorgeloos verloopt, gelden op de camping de
volgende regels met betrekking tot huisdieren:
•
•
•
•
•

•
•

Op de hondenvrije velden zijn honden
vanzelfsprekend niet toegestaan.
Per kampeerplaats zijn maximaal twee honden
toegestaan.
Honden van uw bezoekers zijn niet toegestaan.
Honden zijn niet toegestaan in de (toilet)gebouwen,
de speeltuinen, het zwembad of de ligweide.
Houd uw hond(en) kort aangelijnd op uw
kampeerplek. Uw hond mag niet los over het terrein
lopen en alleen personen ouder dan 12 jaar mogen
met de aangelijnde hond over het terrein wandelen.
Het is niet toegestaan om te wandelen in de
weilanden van de agrariërs.
Het is niet toegestaan om uw huisdier alleen in
uw kampeermiddel achter te laten als u het terrein
verlaat.

Uitlaten
•
Er zijn geen hondentoiletten op het terrein.
Daarom verzoeken wij u om uw hond buiten de
toegangspoort uit te laten. In de directe omgeving
kan dit langs de Diepenheimseweg, de Schipbeek of
de Elsbeek. Uw hond moet ook hier aangelijnd zijn/
blijven.
•
Houd er rekening mee dat u de uitwerpselen van
uw hond – binnen én buiten het terrein – direct moet
opruimen. Het is verplicht om een schepje en/of zakje
bij u te dragen als u uw hond uitlaat.
•
Deponeer de uitwerpselen niet in de groene
afvalbakken op het terrein, maar in de daarvoor
bestemde hondenuitwerpselbakken om stankoverlast
te voorkomen.

TIP
Bezoek de hondenspeeltuin in Neede.
Adres: Koeweidendijk in Neede
Openingstijden:
Elke zondag van 13:00 uur tot 14:00 uur voor
kleine honden
Elke zondag van 14:00 uur tot 16:00 uur voor
grote honden.
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Houd ‘m bij de hand

De slagboom opent op basis van uw
kenteken. U kunt tussen 7:00 en 22:00
uur met één auto het terrein op rijden.

Houd u niet van een koude douche? Lees dan
onderstaande uitleg over het gebruik van uw sepkaart. U gebruikt deze kaart voor warm water bij het
douchen en afwassen en voor de wasmachine en
droger.

Buiten deze tijden kunt u de auto op de
parkeerplaats parkeren.
Uitrijden kan 24 uur per dag.

Douchen en afwassen met de sep-kaart
•
U kunt een sep-kaart halen bij de receptie. Hiervoor
betaalt u € 10,00 borg.
•
U kunt voor het douchen een extra kaart halen bij de
receptie, hiervoor betaalt u € 10,00 borg.
•
Zodra u de kaart in de houder in de douche zet krijgt
u warm water.
•
Als u de kraan dichtdraait moet u ook de kaart uit de
houder halen, anders tikken de douchepunten af.
•
Bij het tarief krijgt u 45 punten per persoon per
nacht voor warm water. 45 punten staat voor
4 á 5 minuten warm water. (Dit geldt niet voor
seizoensarrangementen.)
•
Is uw tegoed op, dan kunt u de kaart opwaarderen
bij de receptionisten of bij de blauwe kast aan de
buitenzijde van de receptie, naast de deur. Hier kunt u
met kleingeld de pas opwaarderen.
•
Waardeert u uw tegoed op, terwijl er nog punten op
uw kaart staan, dan gebruikt het systeem eerst de
punten en daarna het geld. Als er nog punten op uw
kaart staan, ziet u het geld niet.
•
Geld dat bij vertrek nog op de pas staat krijgt u retour,
douchepunten niet.

Wassen en drogen
•
Voor het wassen en drogen moet u geld op de kaart
te zetten. Dit kan niet met douchepunten.
•
Een wasbeurt is inclusief wasmiddel. Dit is neutraal
wasmiddel en wordt automatisch toegevoegd. Let
op! GEEN eigen wasmiddel toevoegen!
•
Drogen wordt ook voldaan met de sep-kaart.

Uitleg elektra

Kamperen met een beetje
extra luxe
Het zetten van een lekkere kop koffie, de telefoon
opladen of een nachtlampje aanzetten: ook
tijdens het kamperen kunt u niet zonder stroom.
En heeft u nét een beetje extra nodig, dan kan
dat!
Bij de meeste kampeertarieven (m.u.v
seizoensarrangementen) zit standaard 6 ampère
stroom. Het is mogelijk om tegen betaling het aantal
ampère op te hogen. Zie onderstaande tabel:
Extra ampère elektra
6 AMP. 1350 watt
8 AMP. 1800 watt
10 AMP. 2250 watt

Per nacht
4 KWH (incl.)
4 KWH (incl.)
4 KWH (incl.)

Meer informatie over de stroomaansluiting krijgt u
bij de receptie.
Als u teveel ampère verbruikt wordt de stroom
automatisch tijdelijk uitgeschakeld. Binnen 20
seconden kunt u weer gebruik maken van de
stroom. Dit kan tot maximaal 10 keer gebeuren, na
10 keer schakelt de stroom volledig uit en moet u zich
eerst melden bij de receptie (tijdens openingstijden).
Bij uw tarief heeft u recht op 4 KWH* stroom per
nacht. Mocht u over dit verbruik heen gaan zullen er
extra kosten in rekening worden gebracht.
* m.u.v jaar-, seizoen- en jaarplaatsen

Alle tarieven en informatie zijn onder voorbehoud van druk- en tikfouten en (prijs)wijzigingen
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EROPUIT TIPS

Aangenaam kennis te maken:

de Achterhoek
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.

Ga eropuit!

Onze tips:
•
•
•
•
•

Bezoek lokale wijngaarden
Werp een hengel uit 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
•
Smul van de lekkerste pannenkoeken bij pannenkoekenboerderij
Erve Brooks in Gelselaar.

VERKEN DE
ACHTERHOEK
op de fiets

De Achterhoek staat bekend om zijn geweldige
fietsroutes. Vier knooppunten starten niet ver van de
camping vandaan. Wij helpen u alvast op weg!
Veel fietsplezier!
Routebeschrijving naar knooppunt 40
•
Bij de camping gaat u rechtsaf richting Diepenheim
•
Vervolgens gaat u de tweede weg rechtsaf Nijhofweg
•
Daarna gaat u rechts Watermolenweg
•
Deze weg fietst u uit tot de driesprong
•
U arriveert nu bij knooppunt 40

Kijk ook naar onze fietsverhuurmogelijkheden
op bladzijde 4!
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Routebeschrijving naar knooppunt 41/44
•
Bij de camping rechtsaf richting Diepenheim.
•
Vervolgens eerste weg linksaf nieuwe Sluisweg
•
Bij de vijfsprong neemt u de tweede weg links
oude Sluisweg
•
Aan het einde van de weg bent nu bij knooppunt
41/44
Routebeschrijving naar knooppunt 49
•
Bij de camping gaat u linksaf richting Neede
•
Na ongeveer 1 km de eerste weg rechts
Noordijkerveldweg na 200 meter bent u
gearriveerd bij knooppunt 49

Onze persoonlijke tip:
bezoek Museum MORE
in Kasteel Ruurlo
Alle tarieven en informatie zijn onder voorbehoud van druk- en tikfouten en (prijs)wijzigingen
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TOT SLOT

Goed om te weten
Een lekke band, plotselinge kiespijn, een
allergische reactie: ook op vakantie gaat
er weleens iets mis. Uiteraard helpen onze
receptionisten u graag verder, maar het is
altijd handig om een aantal ‘hulplijnen’ bij de
hand te hebben.
Receptie Camping Den Blanken
+31 (0) 547 351 353
Huisarts
Buizerdstraat 3, 7161 HZ Neede
0545-294767
Apotheek
Buizerdstraat 5, 7161 HZ Neede
0545-292575
Tandarts
Koolmeesstraat 2, 7161 HZ Neede
0545-291300
Beatrix ziekenhuis
Beatrixpark 1, 7101 BN Winterswijk
Ziekenhuis MST
Koningsstraat 1, 7512 KZ Enschede
Diergeneeskundig centrum
De Maat 9, Borculo
0545-481666

Marktdagen
Niets leuker dan tijdens de vakantie te struinen over
een gezellige weekmarkt. Een overzicht:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Neede: dinsdagochtend
Eibergen: dinsdagochtend
Borculo: woensdagochtend
Goor: vrijdagochtend
Diepenheim: donderdagochtend en
zaterdagmiddag
Haaksbergen: woensdagochtend en
zaterdag de hele dag
Winterswijk: woensdagochtend en
zaterdag de hele dag
Zutphen: donderdagochtend en
zaterdag de hele dag
Doetinchem: dinsdagochtend en
zaterdag de hele dag

WINNAAR GOUDEN
ZOOVER AWARD
Begin dit jaar is Camping Den Blanken voor het vijfde jaar op rij door Zoover
uitgeroepen tot één van de beste campings van het land. Hoewel vorig jaar
natuurlijk een vreemd kampeerjaar was door alle corona-perikelen zijn we er tóch in
geslaagd om de kwaliteit, service en sfeer op het hoogste niveau te houden. Gasten
beoordeelden ons met een 9,1! Heeft u uw ervaringen gedeeld? Dank daarvoor!
Uiteraard gaan we er alles aan doen om dat niveau ook dit seizoen weer te evenaren!

uw mening is

belangrijk
voor ons

Vertel anderen hoe u uw verblijf
op Camping Den Blanken heeft
ervaren! Scan deze QR-code met
de camera op
uw telefoon en
laat u horen!

Alle tarieven en informatie zijn onder voorbehoud van druk- en tikfouten en (prijs)wijzigingen

