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grote verbetering zijn. Wifi ontvangst
is op alle plekken op het terrein.

Voor al onze gegevens verwijzen we
naar onze website deze is aangepast
en o.a. de plattegrond is duidelijker
weergegeven.

Ook voor de kinderen zijn er skelters
en een leuke speeltuin, tevens een
jeugdhonk met biljard, tv en
dergelijke.

We hebben gecombineerde caravan /
camper plaatsen. Hierdoor kunnen
we meer campers een plek aanbieden
dan andere jaren, ook de
schotelontvangst bij campers is
verbeterd. uiteraard heeft elke plek
230Volt, deze met een 10 Ampère
aansluiting.

Koelkast en vriezer, tevens twee
wasmachines met spoel /
afwasruimte en een kookgelegenheid
is aanwezig.

Het grote azuurblauwe zwembad met
dichtbij de fijne Finse sauna zijn als in
een wellness centrum.
voor mindervaliden is er een
doucheruimte met toilet.

Niet te vergeten de mooie oude
boerderij met ontmoetingsruimte
waar het elke zaterdagavond erg
gezellig is.

Ons Wifi netwerk wordt deze zomer
op glasvezel aangesloten, dit zal een
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Aan de gegevens die hier staan kunnen geen rechten ontleend worden. De
informatie op deze pagina zijn voor een groot deel afkomstig van bezoekers. Zie
je fouten of heb je aanvullingen, help anderen en geef het door op
naturismegids.nl
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Algemeen
NFN / INF kaart verplicht
Vereniging
Plaats voor tenten
Plaats voor caravans
Plaats voor campers
Oppervlakte (ha): 3
Aantal plaatsen: 80 vaste plaatsen en
12 gastenplaatsen
Alle plaatsen hebben elektriciteit
Auto's op apart parkeerterrein
Internet
Aangepast sanitair voor
mindervaliden
WIFI / internet gratis
Faciliteiten
Koelkast / diepvries voor algemeen
gebruik
Sauna
Zwembad
Kinderbad
Finse sauna
Eten en drinken
Bar
Activiteiten
Georganiseerde activiteiten voor
kinderen
Georganiseerde activiteiten voor
volwassenen
Diversen
Nederlands gesproken
Engels gesproken
Duits gesproken
Alleengaanden welkom
Huisdieren welkom
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