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Camping 't Vinkel (vereniging 

Hertogstad) 

Weteringstraat 1 

5248NP Rosmalen 

Tel:+31732032064 

www.hertogstad.nl 

Lat: 51.700757 

Long: 5.414371 

Op het terrein zijn ruim 170 vaste 

kampeerplaatsen en 20 

gastenplaatsen die gedurende een 

korte of langere periode een 

ontspannen verblijf garanderen. Alle 

plaatsen op het terrein zijn voorzien 

van elektriciteit (6 Amp.). Reserveren 

is gewenst. Bij de ingang is een ruime 

parkeerplaats en een overdekte 

fietsenstalling. Midden op het terrein 

ligt het Pluviushuis, een gezellige 

ontmoetingsplaats met kantine, 

snack-hoek, sauna en stille 

recreatieruimte. Ieder kan daar onder 

het genot van een drankje of een ijsje 

lekker genieten. Ook kan je 

deelnemen aan allerlei activiteiten. In 

het Pluviushuis zijn ook 

mogelijkheden om te biljarten en te 

darten. 

De bar is tijdens het seizoen ieder 

weekeind enkele uren overdag en 's 

avonds geopend, in de zomervakantie 

zelfs iedere dag. Voor het Pluviushuis 

is een groot terras met zitjes. Daar, 

of op de zonneweide, zijn de 

jaarlijkse barbecue en andere 

gezamenlijke maaltijden. Achter het 

Pluviushuis ligt het onverwarmt 

zwembad. Bij het zwembad is een 

grote zonneweide met daarbij een 

apart pierenbadje. 

Algemeen 

NFN / INF kaart verplicht 

Vereniging 

Plaats voor tenten 

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 ons en geef het door op naturismegids.nl 
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Plaats voor caravans 

Plaats voor campers 

Oppervlakte (ha): 7 

Aantal plaatsen: 171 

Alle plaatsen hebben elektriciteit 

Auto's op apart parkeerterrein 

Aangepast sanitair voor 

mindervaliden 

WIFI / internet gratis 

Faciliteiten 

Koelkast / diepvries voor algemeen 

gebruik 

Sauna 

Zwembad 

Kinderbad 

Eten en drinken 

Gezamenlijke maaltijden (één of meer 

keren per week) 

Bar 

Snackbar 

Activiteiten 

Georganiseerde activiteiten voor 

kinderen 

Georganiseerde activiteiten voor 

volwassenen 

Diversen 

Nederlands gesproken 

Engels gesproken 

Alleengaanden welkom 

Geschikt voor kinderen 
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