Camping Vreehorst, op vakantie in
Nationaal Landschap Winterswijk
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Hartelijk welkom bij Camping Vreehorst!
Camping Vreehorst is een eigentijds vakantiepark waar kwaliteit,
gastvrijheid en ruimte belangrijk zijn. Niets geeft zoveel vrijheid als
eropuit gaan met je eigen tent, caravan of camper. U kunt kiezen uit
verschillende kampeerplaatsen, Comfortplaats Standaard minimaal 100 m2
en 10 amp. electriciteit, een Comfortplaats Plus van minimaal 140 m2 en
16 amp. of een Privé-sanitair plaats van minimaal 140 m2 en 16 amp.
Kijk voor meer kampeerinformatie op onze site www.vreehorst.nl.
Luxe 5 sterren sanitairgebouwen.
Ruime plaatsen in een prachtige omgeving.

Ontbijten, koffie met wat lekkers? Dat kan in het Boscafé.
Het hele jaar door lekker zwemmen in ons buiten- of binnenzwembad.

In het hoogseizoen
is er regelmatig een
animatieteam op de
camping. Zij verzorgen
leuke activiteiten voor
kinderen tot ongeveer
11 jaar.

Een dag geen zin in koken? Kom naar de Foodcorner voor een lekkere pizza, snack of plate-service.

Gaat u liever niet kamperen, maar
wilt u wel genieten van het camping
gevoel? Dan zijn er diverse en
bijzondere accommodaties te huur.
Allemaal compleet ingericht,
inclusief wc, badkamer en keuken.
Kijk voor meer verhuurinformatie
op www.vreehorst.nl.
NIEUW (verwacht medio maart ‘19): de Sky-Cabin, slapen op hoogte!
Op avontuur in een volledig ingerichte Safaritent.

Trek ‘ns in een Trek-in.
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5-Sterren sanitair
Ruime plaatsen
Gratis wifi
Overnachten in bijzondere
accommodaties (glamping)
Binnen- en buitenzwembad
Fietsverhuur, ook e-bikes
Iedere dag verse broodjes
Prachtige omgeving:
Nationaal Landschap
Winterswijk
1 Km vanaf Obelink,
3 Km vanaf Winterswijk
Speeltuinen en
airtrampoline

Comfortplaatsen Plus
met 16 amp. electriciteit

Camping Vreehorst
Vreehorstweg 43
7102 EK Winterswijk
www.vreehorst.nl

Elke dag verse broodjes

Wilt u reserveren?
Dat kan online via www.vreehorst.nl of telefonisch via
(0543) 51 48 05. Wij zijn 7 dagen per week bereikbaar.
U kunt ook een e-mail sturen naar: info@vreehorst.nl.
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