Mini camping

Onze mini camping is echt mini, dit houdt in, er kunnen normaal 4
caravans staan op de verharde plekken. (de voortent/luifel is verhard,
hierdoor is zeil overbodig en niet toegestaan!)
Omdat de camping zo klein is hebben wij geen seizoensplaatsen!
Voor caravans geld een minimale reservering van 1 week, tenten kunnen
wel vanaf 1 dag. (wij hebben helaas geen camperplaatsen)
We hebben stroom (6A) voor elke caravan en ook internet (wi-fi) is
beschikbaar.
Er is een dames en heren toilet en een douche.
Vanaf onze camping kunt u de weerribben zowel vanaf het water als per
fiets verkennen.
Daarnaast kunt u ook een tochtje maken naar bijv. Giethoorn (7 km),
Blokzijl (7km),
Steenwijk (10km), Vollenhove (14 km), Oldemarkt (8 km), Kalenberg (4
km) Scheerwolde (3 km), Muggenbeet (3 km), natuurgebied De Wieden (6
km), Natuurgebied De Rottige Meente (10 km)
alle 4 plaatsen hebben uitzicht op het water en zitten max. 15 meter
van het water verwijdert.
Er is voor iedereen plaats om te vissen (denk aan de vispas) en in
overleg mag er ook een kleine boot worden aangelegd.
En heeft u geen zin om te koken, dan kunt u aanschuiven op het terras
of restaurant!
bijv. voor een heerlijke pannenkoek met bijv. spek, paprika, ui,
champignon en kaas

Enkele steekwoorden zijn: WETERING, Scheerwolde, Muggenbeet, Kalenberg, Ossenzijl,
Blokzijl, Giethoorn, Steenwijk, Klein Nederland, Vollenhove, Oldemarkt, Weerribben,
giethoornse meer, beulaker, blauwe hand, eten, pannenkoeken, wieden, camping, hotel,
bed and breakfast, b&b, b & b, Wi-Fi, wifi, internet, hotel kamer, restaurant, terras, pannenkoeken,
mooiste, plek, van, Nederland, mini camping, natuurgebied, vogels, fietsen, kano, uit eten,
weekendje weg, dagje weg, slapen, WaterReijk, de Weerribben, de Wieden, ANVR,
svr, ANWB, WaterReijk, waterreijk, waterrijk, waterreijck, VVV, Giethoorn, Blokzijl,
Steenwijk, kop van Overijssel, noordwesthoek, noord west hoek, Overijssel, weerribben hotel,
weekendje weerribben, svr, camping, weerribben, Overijssel, pension, pannenkoeken restaurant,
noordwest, overnachten, leuke camping in natuurgebied, omgeving Giethoorn, minicamping
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