Vakantie,

hele jaar door...

De Achterhoek,
een Geweldige omgeving
De Achterhoek is een zeer fietsvriendelijke
regio. U kunt vanaf Het Wieskamp prima
Winterswijk en de Achterhoek ontdekken.
Ook het naast gelegen Münsterland is een
indrukwekkend gebied. Liever wandelen in
Winterswijk? Te voet is er enorm veel te ontdekken en beleven.
Vanuit het Wieskamp bent u meteen in het
prachtige buitengebied, maar u zit ook binnen
10 minuten in het centrum van het toeristische Winterswijk. Het 1000 jaar oude dorp
met een bruisend centrum en een levendige
markt. Voor de kinderen zijn er in de directe
omgeving verschillende overdekte speeltuinen, attractieparken, dierenparken en kinderfietsroutes. Wij geven u graag op de receptie
allerlei informatie tijdens uw verblijf.

Camping

het

Ontdek

Jaarplaatsen
Het hele jaar door op vakantie kunnen? Dat lijkt een droom,
maar op camping Het Wieskamp kan het.
Een stacaravan, Finngalow of chalet op één van onze comfortabele jaarstandplaatsen staat het hele jaar door tot uw
beschikking. Zo kunt u op vakantie gaan wanneer u maar
wilt en zo lang u maar wilt. Bovendien is het uw eigendom
en heeft u altijd uw eigen spullen tot uw beschikking, zonder dat u ze elke keer weer hoeft in te pakken.

Wat is er
te doen in
de omgev
ing

Kijk op de internetsite voor alle mogelijkheden. U bent van harte
welkom ons vrijblijvend eens te bezoeken en de mogelijkheden te
bekijken. Wij ontvangen u graag.
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... Welkom bij
Het Wieskamp
Wij zijn de broers Rob en Mark
van Dam en wij heten u van
harte welkom op camping Het
Wieskamp in Winterswijk.
Ons terrein is gelegen aan de
rand van Winterswijk, maar toch
midden in één van de mooiste en
meest gastvrije Nationale Landschappen van Nederland.
Wij hebben ons terrein comfortabel ingericht, met alle moderne
voorzieningen. Dus of u nu Het
Wieskamp als uitvalsbasis gebruikt om het Nationale Landschap actief te ontdekken, of dat
u liever lekker op het terrein geniet van de rust en de ruimte, u
vindt het allemaal bij ons.
Komt u met of zonder kinderen,
wij heten u van harte welkom!

Achterhoek...

of liever huren?

Alle jaargetijden
Het Wieskamp is in elk jaargetijde te bezoeken. Lente, zomer,
herfst of winter, er is altijd wat
te doen.

Kamperen
De kampeervelden van
Het Wieskamp zijn ingericht met alle comfort. Elke
standplaats op ons
terrein heeft privésanitair,
16 ampère stroom, gratis
WiFi, kabeltv en water.

De voorzieningen, zoals het restaurant, receptie en overdekte
speeltuin zijn het hele jaar open
en door het jaar heen worden
verschillende activiteiten georganiseerd.

Op zowel kampeerveld
De Esch als de Ravenhorst
vindt u 6 kampeerplaatsen.
Deze velden liggen naast elkaar en zijn begrenst door
een beek. Beide velden zijn
erg rustig gelegen en hebben echt hun eigen karakter.

Op onze internetsite geven wij u
voor elk jaargetijde speciale tips
voor bijzondere uitstapjes in de
prachtige omgeving.
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Kamperen op Het Wieskamp
			
is een unieke ervaring:
>> 	Privésanitair op alle
standplaatsen
>> 	16 ampère stroomaansluiting
>> 	Ruime standplaatsen
>> 	3 kampeervelden met
een eigen karakter
>> 	Gratis gebruik warm water

>> 	Gratis gebruik kabel TV
aansluiting
>> 	Veel voorzieningen op het
terrein
>> 	Overdekt spelen gratis
voor camping gasten
>> 	Gratis WiFi voor
kampeerders

Het kampeerveld Het
Walïen is een zeer ruim
opgezet veld, met 20 kampeerplekken. U heeft hier
alle ruimte om te zitten of
spelen voor de caravan of
tent. Het veld is erg zonnig, en ligt aan de rand van
de camping. Vanaf dit veld
bent u nabij het restaurant,
de overdekte speeltuin en
de andere voorzieningen.
Bij dit veld zijn 2 camperplaatsen gesitueerd, met de
daarbij behorende voorzieningen en privésanitair.

Huur eens een Finngalow
Het verblijven in één van onze Finse Bungalows, ofwel Finngalows, is
een beleving op zich. Het zijn bungalows van 45 vierkante meter groot
die van massief houten wanden zijn gemaakt.
Ze zijn voor 4 personen ingericht en uiteraard is alles aanwezig wat
u nodig heeft voor een fijne vakantie. U kunt in alle seizoenen goed
verblijven in de Finngalows en er is altijd wat te doen.
De Finngalows hebben 2 slaapkamers, een open keuken met eethoek,
een woonkamer en een badkamer met douche en toilet. De grote openslaande deuren geven toegang tot de tuin.
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De luxe van een chalet
Het Wieskamp verhuurt verschillende
4- en 6 persoons chalets. Deze zijn allen
compleet ingericht en biedt u alle gemakken voor een heerlijke vakantie. Zo
kunt u gratis gebruik maken van WiFi, is
er een tv-dvd combinatie, een badkamer
met douche, een apart toilet en vindt u
er ruime zitgelegenheid.
Ook rolstoeltoegankelijk
Het Wieskamp biedt ook een chalet aan
die geheel is aangepast voor rolstoelen.
Kijk op onze site voor info over het
Landlevenchalet Life.

