Chalet

Tarieven Chalet:

Zo kunt u ons bereiken

Het chalet (huisdiervrij) is geschikt voor vier
personen en het beschikt over twee
slaapkamers, een eigen douche en toilet,
kleuren-TV, een volledig ingerichte keuken
en gasverwarming. Verder beschikt het chalet
over een ruim terras met tuinmeubilair.

All-in tarief op basis van 2 personen

Camping de Boersberg is zeer centraal
gelegen, vlakbij de kruising van de A50
en de N225 (rijksweg Wageningen-Arnhem).

Omschrijving
Weekend
Midweek
Week

hoogseizoen
€ 190,00
€ 240,00
€ 390,00

laagseizoen
€ 178,00
€ 224,00
€ 362,00

Ieder extra persoon: € 7,00 per nacht

Tarieven Terraslodge:
All-in tarief op basis van 2 personen
Omschrijving
Het chalet.

Lodge
De moderne lodge (huisdiervrij) beschikt over
twee slaapkamers, een badkamer met toilet,
douche en een gezellige open keuken met
een vier persoons eethoek.
De TV met DVD-speler heeft o.a. een Mp3
aansluiting. De Lodge heeft aansluitend een
veranda.

Weekend
Midweek
Week

hoogseizoen
€ 140,00
€ 175,00
€ 285,00

laagseizoen
€ 125,00
€ 155,00
€ 245,00
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Ieder extra persoon: € 7,00 per nacht.

- Komende vanuit Wageningen, of vanaf de
A50 (afslag 19 Renkum/Oosterbeek) rijdt u
richting Oosterbeek, bij de stoplichten bij
restaurant Kievitsdel rechtsaf richting
Doorwerth, direct weer rechts.
Na zo'n 500 meter gaat u bij de kruising
rechtdoor (doodlopende weg richting kasteel
Doorwerth) en ziet u de boerderij iets verder
aan uw rechterhand liggen.
GPS Coördinaten: N 51° 58.374', E 5° 46.545'

Laagseizoen: 1 oktober tot 1 april,
uitgezonderd feestdagen.
Hoog seizoen van 1 april tot 1 oktober.

Luchtfoto camping en boerderij.

-Camping “De Boersberg”

Bedlinnen aanwezig.
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Wijzigingen voorbehouden!
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Het gehele jaar geopend!

Aankomst na 14.00 uur
Vertrek voor 10.00 uur

Terraslodge

Gelegen aan de bosrand, op een uniek stukje
van de Veluwe tussen Arnhem en
Wageningen, is SVR camping 'De Boersberg'
gevestigd. Op ons moderne melkveebedrijf
is in 1958 de mogelijkheid voor kamperen
gecreëerd.
De camping is het gehele jaar geopend en
uitermate geschikt voor jonge gezinnen en
senioren. Ook uw huisdier is welkom bij ons.

- Komende vanuit Oosterbeek slaat u bij de
stoplichten bij Kievitsdel linksaf, richting
Doorwerth, direct rechtsaf. Na zo'n 500 meter
gaat u bij de kruising rechtdoor (doodlopende
weg richting kasteel Doorwerth) en ziet u de
boerderij iets verder aan uw rechterhand
liggen.

Fam. Schouten,
Boersberg 1 - 6865 NG Doorwerth
Telefoon: (0317) 31 22 90 (ma t/m za van 9.00-20.00 uur)
E-mail: info@deboersberg.nl

www.deboersberg.nl

Voor-aanzicht boerderij.

-Camping “De Boersberg”
Fam. Schouten,
Boersberg 1 - 6865 NG Doorwerth
Telefoon: (0317) 31 22 90 (ma t/m za van 9.00-20.00 uur)
info@deboersberg.nl - www.deboersberg.nl

De Camping

Tarieven Camping * (excl. toeristenbelasting)

De camping is ontstaan in 1958. Langzaam is
deze uitgegroeid tot een camping met 35
toerplaatsen.

Wifi

Dora's wei

Terreinen
Arendjes wei is ingericht voor het plaatsen
van tenten. Bertha's wei is voorzien van 12
ruime plaatsen. Clara's wei is voorzien van 14
ruime plaatsen met voortent verharding.
Dora's wei heeft 6 extra ruime plaatsen.
Alle plaatsen zijn voorzien van een 6 amp.
stroomaansluiting.

Kinderen
Voor de kinderen hebben wij een
speeltuintje
6
Amp
met o.a. een
.
trampoline
een wipkip,
speelhuisje
met glijbaan
en skelters.
Op de
Clara's wei
speelzolder
is er een Legohoek, tafeltennistafel en een
voetbaltafel.

Omschrijving
Per persoon
Kinderen 3 t/m 12 jr.
Caravan/tent
Camper
Auto/motor
Elektra 6 amp.
Bezoekers
Caravan onbewoond
Hond
Gebruik wasmachine
Gebruik wasdroger
Wifi
Wifi
Wifi

per nacht
per nacht
per nacht
per nacht
per nacht
per nacht
per dag
per nacht
per nacht
per keer
per keer
per dag
per week
per maand

€ 4,50
€ 3,50
€ 1,20
€ 1,70
€ 0,50
€ 2,50
€ 1,50
€ 6,00
€ 1,00
€ 3,00
€ 2,50
€ 2,00
€ 5,00
€ 15,00

* Winter aanbieding:
van 1 oktober tot 1 april.
€ 12,- per dag op basis van 2 personen all-in.
€ 8,- per dag op basis van 1 persoon all-in.
* Indien u geen donateur bent van Stichting
Vrije Recreatie betaalt u een meerprijs van
€ 5,00 per plaats per nacht.
U kunt bij ons voor € 10,00 donateur worden.
Aankomst van Maandag t/m zaterdag
tussen 13.30-20.00 uur, niet op zondag. h
uis
Vertrek voor 12.00 uur.
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Laagseizoen: 1 oktober tot 1 april
Hoogseizoen: van 1 april tot 1 oktober.
Wijzigingen voorbehouden!

Sanitair
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Het sanitair is
voorzien van
vloerverwarming,
gescheiden
dames- en
herensanitair en
Modern sanitair.
familiedouche/babyruimte.
Douchen en warm water voor o.a. afwassen
is bij de prijs inbegrepen.
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Melkvee
Naast onze camping hebben wij
een modern melkveebedrijf
met rundvee.
Daarnaast zijn er
kalveren,
geiten en paarden
op de boerderij.
Uiteraard kunt u
ook een kijkje
nemen in de stal,
de dieren aaien of
kijken tijdens het
voeren en de
verzorging.

Kasteel Doorwerth

Uitstapjes o.a.:
Ope
ra
• Kasteel Doorwerth
Mar tie
• Midgetgolf Doorwerth
ketGard
• Uitkijktoren Boersberg
en
• Airborne Museum, Oosterbeek
• Airborne begraafplaats
• Openluchtmuseum, Arnhem
• Watermuseum/Park Sonsbeek, Arnhem
• Maarten van Rossumpad
• De Hoge Veluwe
• De Posbank
• Arnhems wijnmuseum
• Ouwehands Dierenpark, Rhenen
• Apenheul, Apeldoorn
• Burgers Zoo, Arnhem
• Strandpark Slijk-Ewijk
• Buitenzwembad de Vrije Slag Bennekom
Uit eten o.a.:

• Adriano, Heveadorp (Italiaans)
• De Panorama-hoeve, Bennekom

Welkomstbord.

Omdat wij onze dieren graag gezond willen
houden, is het verboden de dieren te voeren!

•
•
•
•
•
•

(pannenkoeken)
Chin. Rest. Kievitsdel, Doorwerth
Restaurant Klein Hartenstein,
Oosterbeek
Eethuijs, Doorwerth
De oude Herberg, Oosterbeek
Eethuis Airborne
La Porta, Heelsum (Italiaans)

