
Exclusieve Lezersreizen

Boek nu deze reis op reiskatern.nl/ad

8-daagse kamperen in Drenthe 
Vertrek: 30 juni t/m 25 augustus 2017
 7 overnachtingen op Camping Hunzedal
 Ruime kampeerplaats met stroom
 Inclusief 5 personen

8-daagse kamperen in Limburg 
Vertrek: 30 juni t/m 25 augustus 2017
 7 overnachtingen op Camping Klein Vink
 Ruime kampeerplaats met stroom en water
 Inclusief 5 personen

Meer informatie en boeken: Ga voor Droomvakantie in Drenthe naar onze website reiskatern.nl/ad/BEST1701 en voor Het goede 
 leven in Limburg naar reiskatern.nl/ad/BEST2702 of bel BestCamp 070 – 890 06 20. Deze aanbieding is geldig t/m 14 juli 2017.

Vakantiepark Hunzedal is gelegen bij het mooie 
dorp Borger in Drenthe. Ontdek hier de beroem-
de hunebedden! Het vakantiepark heeft een 
recreatieplas met een zandstrand en een speeltuin 
waar kinderen zich kunnen uitleven en volwas-
senen kunnen relaxen. Ook is het genieten in het 
buitenzwembad en het subtropisch zwembad. Het 
recreatieteam verzorgt uiteenlopende activiteiten 
voor jong en oud. De ruime kampeerplaatsen zijn 
ca. 100 m² en beschikken over een stroomaanslui-
ting (6A). Gebruik WiFi is gratis. 

Bij de prijs inbegrepen:
• 7 overnachtingen op een kampeerplaats
• Stroomaansluiting 6A
• Water via een centraal gelegen watertappunt
• Gebruik faciliteiten Vakantiepark Hunzedal
• Gratis WiFi

Niet inbegrepen verplichte kosten:
• Toeristenbelasting: € 1,87 p.p. per nacht
• Reserveringskosten: € 10,- per reservering
• Vanaf 6e persoon: € 35,- p.p. per week

Vakantiepark Klein Vink is gelegen bij het pitto-
reske dorpje Arcen in Noord-Limburg. Ontdek de 
kasteeltuinen en het bekende bier van Hertog 
Jan. Het vakantiepark heeft een heerlijk zwem-
meer met strand, een overdekt zwembad, een 
indoor-speelparadijs en diverse speeltuinen. Het 
recreatieteam zorgt voor bruisende activiteiten. 
De kampeerplaatsen (op veld H) zijn ca. 100 m² 
hebben een stroomaansluiting (10A) en een eigen 
watertappunt. Een speeltuin ligt vlakbij. Gebruik 
van WiFi is gratis.

Bij de prijs inbegrepen:
• 7 overnachtingen op een kampeerplaats
• Stroomaansluiting 10A
• Eigen watertappunt en kabel-tv aansluiting
• Gebruik faciliteiten Vakantiepark Klein Vink
• Gratis WiFi

Niet inbegrepen verplichte kosten:
• Toeristenbelasting: € 2,17 p.p. per nacht
• Reserveringskosten: € 10,- per reservering
• Vanaf 6e persoon: € 35,- p.p. per week

Droomvakantie in Drenthe Het goede leven in Limburg

8 dagen
Vertrekdata en  
Prijzen 2017

prijs per  
kampeerplaats

Vrijdag 30 juni € 50,-
Vrijdag 7 juli € 70,-
Vrijdag 14 juli € 110,-
Vrijdag 21, 28 juli € 150,-
Vrijdag 4 aug € 150,-
Vrijdag 11 aug € 130,-
Vrijdag 18 aug € 110,-
Vrijdag 25 aug € 60,-

8 dagen
Vertrekdata en  
Prijzen 2017

prijs per  
kampeerplaats

Vrijdag 30 juni € 50,-
Vrijdag 7 juli € 70,-
Vrijdag 14 juli € 110,-
Vrijdag 21, 28 juli € 150,-
Vrijdag 4 aug € 150,-
Vrijdag 11 aug € 130,-
Vrijdag 18 aug € 110,-
Vrijdag 25 aug € 60,-

Vanaf
€ 50,-
per week

Vanaf
€ 50,-
per week


