Genieten in de Betuwe!

De plaatsen
Onze camping beschikt over prachtige ruime plaatsen. Direct gelegen aan een vis- of
zwem-meer, grenzend aan het prachtige natuurgebied, of heel kindvriendelijk op de
ruime grasvelden.
Een prachtige plek voor uw tent,
toercaravan, camper, sta-caravan of chalet,
voor ieder kampeermiddel hebben wij
de passende plek!

Welkom!
Voor u ligt de brochure van Camping Betuwe, onze gezellige camping is gelegen aan de voet
van de Utrechtse Heuvelrug, midden tussen de boomgaarden in het rivierengebied.
Een fantastische plek om uw vakantie te vieren, lekker actief, of juist om tot rust te komen.
Een heerlijke familie camping. Onze camping is een prima uitvalsbasis om de omgeving te
verkennen. Een heerlijke fiets-tocht over de dijk, of in het voorjaar langs de boomgaarden
wanneer alle bloesem weer in bloei staat.
In onze brochure zult u vooral veel foto’s vinden, deze geven een indruk van wat u op onze
camping kunt verwachten en hebben weinig tekst en uitleg nodig.
U zoekt een gezellige camping voor een dag, week of heel seizoen?
U bent van harte welkom op Camping Betuwe!

Faciliteiten
De camping beschikt o.a. over
de volgende faciliteiten;
•
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•
•
•
•
•
•
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•

Receptie gebouw
Toiletgebouwen
Cafetaria
Brasserie
Lounge
Tafeltennistafel
Indoor Speelhal
Eendenclub (kinderclub)
Wasserette
Vis-vijver
Zwem-vijver
Terras
Speeltoestellen
Luchtspringkussen
EHBO/AED
WIFI
Jeux des Boulles-baan
Trekkershutten
Huurchalets
Huur Sta-caravans

De horeca
De Brasserie, een plek om te genieten van een heerlijk kopje koffie, een uitgebreide lunch of
diner. Zin in een borrel op het zonnige terras? U bent van harte welkom!
Voor een ijsje of frietje kunt u terecht in de cafetaria.

Appelpop
Camping Betuwe mag zich officiële “Appelpop-camping” noemen. In het weekeinde van
Appelpop bieden wij de bezoekers van het fruitcorso en Appelpop de mogelijkheid om
bij ons te overnachten en gebruik te maken van de pendeldiensten.
Reserveren kan via www.appelpopovernachtingen.nl

De animatie
Gedurende de schoolvakanties bieden wij leuke activiteiten aan voor jong en oud.
Van knutselochtenden voor de aller-jongsten, tot kinder-bingo’s en speurtochten.
Of kom lekker spelen in de indoor-speelhal met o.a. photoplay, poolbiljart, boksbal, flipperkasten,
tennisspel, airhockey. Speciaal voor tieners hebben we een eigen ruimte met muziek en TV.
Tevens heeft Camping Betuwe een gewelidge airtrampoline en een
Jeu de boulesbaan. Zo hoeft jong & oud zich geen moment te vervelen!

Huren
Op onze camping heeft u verschillende
mogelijkheden om uw vakantie door te
brengen, van de “basic” ingerichte
trekkershut, tot de comfortabele sta-caravans:
• Trekkershutten, 4 persoons
• Sta-caravans, 4 persoons
• Chalets
• Jaarplaatsen voor (sta-)caravans

Chalets
Onderdeel van Camping Betuwe is het “Rijk
van Batouwe”, een prachtig chalet-park.
Hier heeft u de mogelijkheid om eigenaar te
worden van een prachtig, speciaal naar uw
wensen gebouwd, chalet op eigen grond.
Om te genieten van uw welverdiende
vakantie of van uw rendement!
Uw eigen stukje Betuwe!

Mobile Homes
Bij Camping Betuwe staan ook Mobile Homes op het terrein.
Behalve 5 Mobile Homes voor 4 personen (2 slaapkamers) zijn er ook 5 Mobile Homes
welke geschikt zijn voor 4-6 personen (2 slaapkamers en 1 bedbank in de woonkamer).
De Mobile Homes zijn zeer compleet en uitgerust met een mooie zithoek, een keuken met
o.a. voorzien van combi magnetron/oven, koelkast, etc, een badkamer en een apart toilet.
Tevens is wifi beschikbaar.
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