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Vakantieplezier begint bij Recreatiecentrum De Eikenhof in Paasloo!

Kampeerplaatsen & tarieven

Onze 4 sterren camping biedt je alles voor een heerlijke vakantie.

Kampeerarrangementen5

All-in kamperen
Bij De Eikenhof kampeer je voor een aantrekkelijke all-in prijs. Dat is dus inclusief elektra,
douches en WiFi.

Remi, Roel & Ja

Op Zoover wordt Recreatiecentrum
De Eikenhof beoordeeld met een 8,9.
Daar zijn we als familie Oosterveld
best trots op.
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All Inclusive Fietsweken

6

Seizoens- & Jaarplaatsen

7

Voorzieningen8

Volop activiteiten & faciliteiten
Op de camping is van alles te beleven voor jong en oud. Van verwarmd zwembad en
indoorspeeltuin tot een gezellig restaurant en vermaak van het animatieteam.

Zwembad8

Genieten van de natuur
De Eikenhof ligt in één van de mooiste gebieden van Nederland. Hier ontdek je de rust,
ruimte en schitterende natuur. Geniet van Nationaal Park Weerribben-Wieden, Giethoorn en
Zuiderzeestadjes.

Verhuuraccommodaties10

Met veel enthousiasme staan wij ook voor jou klaar. Samen doen we er alles aan om jou een
heerlijke vakantie te bezorgen!
Met vriendelijke groet,

Jan, Remi & Roel Oosterveld en het team van De Eikenhof

Kinderboerderij, speeltuinen
& sportvelden
Restaurant & snackbar

8.9

Wat ooit begon als een kleine camping met een paar tentplaatsen en zomerhuisjes is in de
afgelopen jaren uitgegroeid tot een modern recreatiecentrum met alle voorzieningen voor een
heerlijke vakantie. Vele duizenden families hebben in de afgelopen 50 jaar De Eikenhof bezocht.
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Al meer dan 50 jaar
vakantieplezier in Paasloo!
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Op 6 juni 1967 werd camping
De Eikenhof van Jan en Aaltje
Oosterveld officieel geopend door
Burgemeester Tilkema van de
Gemeente Oldemarkt. De Eikenhof
was één van de eerste campings in
de omgeving.
In 1974 namen zoon Henk en zijn vrouw
Janneke het bedrijf over van Jan en
Aaltje. Recreatiecentrum De Eikenhof
wordt sinds 2008 gerund door de 3de
generatie. Jan, Remi en Roel Oosterveld
maken er samen met hun team een
onvergetelijke vakantie van!

In die 50 jaar is er veel gebeurd. Zo
vind je er nu een restaurant, snackbar,
indoorspeeltuin, kinderboerderij,
wasserette, zwembad, klimbos,
moderne sanitaire gebouwen,
vakantiewoningen en allerlei soorten
kampeerplaatsen. Ook worden er
veel activiteiten georganiseerd.
Zoals volleybaltoernooien,
voetbalwedstrijden, klootschieten en
spokenspeurtochten.
Natuurlijk hopen we op nog veel meer
mooie jaren Recreatiecentrum
De Eikenhof, samen met jou als gast!

Top 5 beoordelingen
door onze gasten
1. Bijzonder schoon sanitair en
verzorgd terrein

innaars

rm
do voor natuu
1967 - Eldora ter en land
te wa

2. Vriendelijke medewerkers
3. All-in kamperen, dus geen
bijkomende kosten
4. Heerlijk verwarmd
zwembad
5. Unieke en mooie fiets- en
wandelomgeving
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Kampeerplaatsen & tarieven

Kampeerarrangementen

Iedereen kampeert op zijn eigen manier, daarom vind je

Wil jij voordelig all-in kamperen? Ook voor het kampeerseizoen van 2018 zijn er aantrekkelijke

bij De Eikenhof verschillende kampeerplaatsen.

kampeerarrangementen voor jou samengesteld.

Toeristische plaats

d
et Oostervel

ats op h
Kampeerpla

Ruime plaatsen op het Zuiderveld
van zo’n 100 m2. Met tv aansluiting,
6 ampère elektra en WiFi. Een aantal
plaatsen liggen naast de speeltuin zodat
je vanuit je tent de kinderen in de gaten
kunt houden.

Op het Noorder- en Westerveld liggen de
kleinere plaatsen van ongeveer 45 m2.
Ideaal wanneer je met een camper of
tent komt kamperen.

€24 per nacht, met korting €18

All-in kamperen

Comfortplaats

Bij De Eikenhof kampeer je voor een
aantrekkelijke all-in prijs. Dat is dus
inclusief elektra, douches, warm water
en WiFi! Voor jonge gezinnen
en 55-plussers zijn er in het vooren naseizoen speciale kortingen.

Wil je het echte kampeergevoel beleven,
maar dan met net iets meer comfort?
Kies voor een Comfortplaats van
maar liefst 110 m2 op het prachtige
Oosterveld of vlakbij het zwembad op
het Middenveld. Met tv aansluiting,
10 ampère elektra, WiFi,
wateraansluiting en afvoer.
€27 per nacht, met korting €20,25

“Perfecte plek voor een verblijf
met tent, caravan of camper!”


Camper- & Tentplaats

€10,50 per nacht

Kamperen met korting
Ook met je CampingCard ACSI en de
Best Deal kaart kun je bij De Eikenhof
terecht. Hiermee kampeer je in bepaalde
periodes voor een aantrekkelijk tarief.

Kampeertarieven zijn per nacht voor 2 personen, inclusief gebruik van
douches en warm water. Exclusief toeristenbelasting á €1 per persoon per nacht.
Kortingstarieven gelden voor 55-plussers en jonge gezinnen.
Overige tarieven en kortingsperiodes vind je op pagina 18.

Vader & Zoon Kampeerarrangement
Er een paar dagen tussenuit met
je zoon en stoere mannendingen
doen? Dan is het Vader & Zoon
Kampeerarrangement echt wat voor
jullie! 3 dagen op avontuur: van Klimbos
Avontuurlijk Paasloo tot fietsen en
kanoën door de Weerribben. Daar krijg
je trek van, dus ’s avonds staat er een
lekkere maaltijd voor je klaar in het
restaurant. Dit complete Vader & Zoon
Kampeerarrangement boek je voor maar
€155. Natuurlijk kunnen stoere moeders
en dochters dit kampeerarrangement
ook boeken!
Kampeer & Fiets
arrangement
Kampeer 1 week op
De Eikenhof met je caravan
of camper. Bij aankomst
ontvang je 9 exclusieve
fietsroutes. Van onder andere 40, 60
en 70 kilometer door de schitterende
natuur. Je bepaalt helemaal zelf wanneer
je welke route fiets. Voor onderweg
ontvang je 4 tegoedbonnen voor koffie

nieuw!

met gebak. Tijdens deze week geniet
je ook 2 keer van een lekker 3-gangen
diner inclusief consumptie in het
restaurant van De Eikenhof. Reserveer
het Kampeer & Fiets arrangement nu
voor maar €145 per persoon (op basis
van 2 personen).
Voorseizoen: lekker lang, lekker
aantrekkelijk
Een lange tijd genieten op De Eikenhof
tijdens het voorseizoen? Vanaf 1 april,
1 mei of 1 juni tot 1 juli kun je lekker
lang voordelig kamperen op De Eikenhof.
Dit voordelige voorseizoen arrangement
boek je al vanaf €375!

“Prima ontvangst en hele goede
service. Wij hadden een arrangement
geboekt. Mooie ruime plek op het
veld met toerplaatsen. Op zaterdag
heerlijk gegeten in het restaurant.
Een mooie camping waar we vast
eens terug komen!”
Familie de Jonge

lentezonnetje en de natuur die volop in
bloei staat. Een lang weekend kamperen
tijdens Hemelvaart boek je al voor €125.
Extra persoon €25.
Pinksterweekend van 18 tot 22 mei
Het Pinksterweekend is het hele ideale
moment voor een lang weekend weg.
Kom tot rust of onderneem allerlei
activiteiten in de lentezon. Boek je lange
Pinksterweekend voor maar €100. Extra
persoon €20.

Meivakantie van 28 april tot 6 mei
Lekker een weekje weg tijdens de
meivakantie? Voor €110 boek je in
de meivakantie al een toerplaats. De
comfortplaats boek je voor maar €130.
Extra persoon €30.

Voordelige Bouwvakpakker
Boek 3 weken zomervakantie in de
bouwvak, geniet van all-in kamperen
én van alle activiteiten op De Eikenhof.
Je tent, caravan of camper zet je ook
tijdens de bouwvak vakantie op een
ruime toerplaats op het Zuiderveld. Of
op een nog ruimere comfortplaats op
het Oosterveld. Boek nu de voordelige
Bouwvakpakker voor maar €500.

Hemelvaartweekend
van 9 tot 14 mei
Hemelvaart is het perfecte moment om
er tussenuit te gaan. Genieten van het

Zomervakantie
5 weken kamperen op De Eikenhof
tijdens het hoogseizoen. Lekker lang
genieten voor maar €795.

Inclusief!
Alle kampeerarrangementen
zijn inclusief:
•
•
•
•
•

Kampeerplek voor 2 personen
Elektra & tv aansluiting
Gratis WiFi
Warm water & douches
Toeristenbelasting

Kijk voor meer tarieven op

www.eikenhof.nl

Familie Hoenderdos

Recreatiecentrum de eikenhof
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All Inclusive Fietsweken
Het populairste arrangement van De Eikenhof: 7 dagen
kamperen, 4 dagen fietsen en iedere avond een heerlijk
3-gangen diner! En dat voor maar €229 per persoon.

“Fantastische fietsweek
gehad! Mooie fietsroutes,
alles goed geregeld.
Gezellig ‘s avonds
aanschuiven voor een
3-gangen diner met goed
eten. Laatste avond een
gezellige gourmet gehad.
Een echte aanrader en
voor herhaling vatbaar. Wij
hebben dit jaar voor de
vijfde keer met alle plezier
deelgenomen.”

Seizoens- & Jaarplaatsen
Het hele seizoen genieten van een welverdiende vakantie,
wanneer je maar wilt? Dat kan! Kies voor een ruime seizoens-

abel
Ruim, comfort

Jan

All-in kamperen
De Fietsweek is 7 dagen all-in
kamperen. Je kampeert de hele week op
de camping en maakt gratis gebruik van
alle faciliteiten.
Prachtige fietstochten
Op maandag, dinsdag, donderdag en
vrijdag fiets je tochten van 40 of 60
kilometer door de prachtige omgeving
van Nationaal Park Weerribben-Wieden,
Giethoorn en Havelte. Onderweg staat
er koffie met gebak voor je klaar.
Inclusief diner
Iedere avond wordt er een heerlijk
3-gangen diner voor je geserveerd
inclusief 1 consumptie in het restaurant
van De Eikenhof.
Nog veel meer activiteiten
De andere 3 dagen kun je er zelf op
uitgaan in de omgeving of heerlijk
ontspannen op de camping. Ook kun je
deze week meedoen aan allerlei leuke
activiteiten, zoals:

• W
 andeltocht door de bossen
en landerijen
• Gezellige Jeu de Boules avond
• Boottocht door de prachtige natuur

ek
Extra wnevoor
kamperre€100!
maa

van de mooie omgeving én alle faciliteiten.

Seizoensplaats
Alle seizoensplaatsen hebben een 10 ampère stroomaansluiting,
kabeltelevisie en gratis WiFi.
Comfortseizoenplaats
Super comfortabel kamperen op de nieuwe comfortseizoenplaatsen! Deze plaatsen
liggen op het Middenveld aan een prachtige bosrand en vlakbij het toiletgebouw. De 12
plekken zijn minimaal 115 m2 groot en voorzien van een eigen waterkraan en afvoer.

“Volgend jaar komen we weer!
Uitstekend geregeld, vol verrassingen en
persoonlijke aandacht.”

“Alles was geweldig: prachtige
routes, heerlijk gevarieerd eten,
vriendelijke mensen, mooie camping met
superschoon sanitair.”

of jaarplaats op onze camping in Paasloo. Hier geniet je volop

Voor het seizoen van 2018 zijn nog een paar mooie seizoens- en jaarplaatsen
beschikbaar. Ruime, comfortabele en goed onderhouden plaatsen voor je caravan,
stacaravan of chalet.

Gewaardeerd met een 9,7
De Fietsweken worden gewaardeerd
met een 9,7! Een paar reacties van
onze gasten:

“We hebben een topweek gehad. Alles
was uitstekend verzorgd, goede service
en prima georganiseerd!”

houden

& goed onder

Jaarplaats
Alle jaarplaatsen hebben een10 ampère stroomaansluiting, kabeltelevisie,
water- en rioolaansluitingen en gratis WiFi.

Fietsweken 2018
•
•
•
•
•

26 mei - 2 juni
9 - 16 juni
30 juni - 7 juli
14 - 21 juli
25 augustus - 1 september

Wil je meedoen aan de Fietsweek?
Reserveer dan snel, want vol is vol!
Kijk voor meer informatie op
www.eikenhof.nl/fietsweek

Kom kijken!
Je bent natuurlijk van harte welkom om De Eikenhof met eigen ogen te
komen bekijken en een mooie plaats uit te zoeken.

Recreatiecentrum de eikenhof
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“Geweldig genoten! Het zwembad is
heerlijk verwarmd en bij de snackbar
haal je lekkere snacks en ijsjes”


patricia hartman

Voorzieningen
Modern & schoon sanitair
In de ruim opgezette, verwarmde en schone
sanitaire gebouwen vind je alle voorzieningen. Voor
de jongste kampeergasten zijn er kindertoiletten,
familiedouches en baby wasruimtes. Ook voor
minder validen zijn er sanitaire voorzieningen
aanwezig.

Kinderboerderij,
speeltuinen & sportvelden
Superschoon en mode

rn sanitair

Wasserette
In de complete wasserette vind je wasmachines,
centrifuges, drogers en strijkfaciliteiten. Zo kun je
tijdens je verblijf makkelijk een vakantiewas draaien.

Zwembad
Verwarmd buitenzwembad
Het grote buitenzwembad, met verwarmd
water van zo’n 27 graden, biedt de hele
dag plezier voor jong én oud.

Onze nieuwste gaste

n: de Schotse Hoog

landers

Ideaal voor gezinnen
Ook voor kinderen is er het hele seizoen genoeg te doen! Verspreid over de camping
vind je allerlei speeltuinen en zandbakken. Binnen spelen kan de hele dag in de
indoorspeeltuin. En bij de kinderboerderij kun je de dieren voeren, zoals geitjes,
kippen en alpaca’s. Tijdens de schoolvakanties is er een animatieteam op de
camping. Meer hierover lees je op pagina 13.
Sportvelden
Voor de sportievelingen onder ons en natuurlijk voor alle kinderen die van voetballen
houden! Bij De Eikenhof kom je echt geen beweging te kort, want hier kun je
voetballen op het speciale panna voetbalveld. Ook is er een voetbalveld en een
volleybalveld.
Freerunning
Freerunning is een spectaculaire sport. Verplaats je zo snel mogelijk over alle
obstakels in het bos. Maak adembenemende salto’s, spring en klim. Er is een groot
nieuw freerunning parcours gebouwd naast de camping. Dit parcours met allerlei
muren en rekken biedt genoeg uitdaging voor iedereen!

Ligweide
Rondom het zwembad is er genoeg
plek om je handdoek neer te leggen en
van de zon te genieten.

ater

dw
Met verwarm

Peuterbad
Het peuterbad voor de allerkleinsten
heeft een grote paddenstoel in het
midden. Die zorgt voor urenlang
waterpret.

Voor volop zwemplezier!

Recreatiecentrum de eikenhof
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Verhuuraccommodaties
Trekkershut

Tentlodge

Wel kamperen, maar geen
tent opzetten? Dan zijn de
Trekkersthutten voor 4 personen
een uitkomst! De hutten staan
midden op de camping en
beschikken over 2 stapelbedden,
een eettafel en gasstel. Voor
maar €42,50 per nacht.

Op vakantie met de hele familie of een grote
groep? De Tentlodges zijn geschikt voor maar
liefst 8 personen en geven je het echte glamping
gevoel dankzij de inrichting van steigerhout. De
ruime Tentlodge is onder andere voorzien van 4
stapelbedden, een eettafel, koelkast en gasstel.
De Tentlodge boek je al voor €70.

Ideaal voor families & grote groepen

Meest geboekt

“We zaten in een Boslodge, de kinderen vonden het geweldig . Mooi dichtbij het zwembad. Vriendelijk
personeel, goed eten, sanitair was perfect en zeer schoon. Veel te doen in de omgeving, ook bij
minder weer. Voor de kinderen genoeg te doen en leuke animatie. Top!”


Hans & sandra

Bungalow Nachtegaal

Appartement Krek Wak Wou

Mooie 6-persoons bungalow die je veel
privacy biedt. In de Nachtegaal vind
je een ruime woon- en eetkamer, 3
slaapkamers, badkamer met douche en
bad, apart toilet en keuken voorzien van
vaatwasser en magnetron.

Dit appartement is mooi ingericht en voorzien van
alle gemakken. Zoals een sfeervolle woonkamer en
keuken, 2-persoons slaapkamer, ruime badkamer en
overdekt terras met stroompunt. Zeer rustig gelegen,
net buiten het terrein van De Eikenhof, in het bos en
vlakbij een vijver. €360 per week of €235 voor een
weekend of midweek.

Midden in de natuur

Voor extra privacy

Stacaravan
Modern ingericht

Boslodge

Op en top glamping
Kamperen in luxe doe je in de
ruime 5-persoons Boslodge.
Sfeervolle en ruim ingerichte
tenten met een boxspring voor
2 personen, 3-persoons
stapelbed, toilet, keuken,
televisie en kachel. Slapen
onder een tentdak, maar dan
supercomfortabel! Al te boeken
voor €70.

De 4-persoons stacaravans staan op
ruime plaatsen, zijn volledig ingericht
en bieden je veel comfort tijdens je
vakantie. Met een ruim terras, gezellig
woongedeelte, 2 slaapkamers, keuken,
douche en toilet.

Luxe chalet

Met het comfort van thuis
Vier je vakantie in een ruim en modern
chalet. Volledig en luxe ingericht voor
4 personen: keuken met vaatwasser,
badkamer, woongedeelte met eethoek, 2
slaapkamers en terras.

Bungalow Kwikstaart &
Lijster
Sfeervol & ruim
Sfeervolle, rustig gelegen bungalows voor
6 personen. Deze bungalows beschikken over
3 slaapkamers, een badkamer en keuken met
vaatwasser en magnetron.

Kijk voor meer informatie en foto’s op www.eikenhof.nl/accommodaties
Recreatiecentrum de eikenhof
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“Voor 200% geslaagd! Alles was
prima geregeld en het eten was
goed verzorgd. Vriendelijke en goede
bediening in het restaurant”


Familie smeets

Animatieteam
Hoi! Wij zijn Animatiewerk en in 2018 komen wij een
heleboel leuke dingen voor je organiseren! Er komt
een animatieprogramma voor het hele gezin, voor onze
kleine campingvriendjes én speciaal voor youngsters
van 12 jaar en ouder. Tijdens deze periodes is het
animatieteam aanwezig:

Restaurant &
snackbar

•
•
•
•

Restaurant
Op de menukaart in het restaurant vind je
allerlei heerlijke gerechten. Onze bestseller?
De overheerlijke Schnitzel Eikenhof! Die moet
je geproefd hebben tijdens je vakantie. Je diner
feestelijk afsluiten doe je met één van de desserts.

Meivakantie
Hemelvaart
Pinksteren
Zomervakantie van 14 juli t/m 31 augustus

Tijdens jouw vakantie organiseren we de allerleukste
activiteiten. Denk bijvoorbeeld aan leuke knutsels, een
spannende escaperoom én toffe spelshows!
Wij zorgen ervoor dat je je echt niet gaat vervelen
deze vakantie. Ga even langs bij de receptie of
het animatieteam voor het programma van jouw
vakantieweek en check wat er allemaal te doen is.
Zo maak jij snel vrienden én maken we er met elkaar
de vakantie van je leven van.

Snackbar
Natuurlijk kan een snelle hap ook altijd! In de
snackbar haal je lekkere frietjes met een snack, een
versgebakken pizza of een softijsje. Het favoriete
ijs van onze gasten. Ook kun je in de snackbar
meeneemmaaltijden bestellen, lekker makkelijk.

Zie je!
Rundercarpac
cio | 8,Met salade,
pesto & Parm
ezaanse

kaas

Visserman
salade | 7,Frisse salad
e met zalm,
garn
komkommer
& crème fraîch aaltjes,
e
Zalmwrap
Gevuld met | 6,gerookte zalm
sla & bieslook
,
roomkaas gemengde
Tomatensoep
| 4,Boerengroent
esoep | 4,Mosterdsoep
| 4,-

Dat wordt genieten
tijdens je vakantie!

Runderbie
fstuk | 18,Gebakken Black
Angus met peper
saus
Noorse zalm
| 17,Op de huid gebak
ken zalmfilet
met zachte Holla
Spies van kipp
ndaisesaus
Malse saté van endij | 13,kippendij met
pindasaus, atjar
& kroepoek
Rib Roast
| 16,Bourgondische
varkensrib met
tijm uit de oven

Burgermeister
100% rundvlees Eikenhof | 10,burger met
Traditioneel
met mosterd sla, tomaat, bacon &
chedd
& ketchup op
een zacht wit arkaas
Spareribs
broodje
| 16,Ovengebakken
spareribs met
romige knofl
ooksaus
Fish & Chip
s
|
14,Kibbeling op
traditionele
wijze met friet
& remoulade
Schnitzel Eike
saus
nhof | 15,Heer
spek & cham lijke schnitzel met gebak
pignons
ken ui,

eten

Eten, drinken & geni

Vegawrap
| 15,Gevuld met
roerbakgroenten
broad beans,
gesmolten kaas ,
crème fraîch
e of tomatensa &
lsa
Quiche | 14,Ovengebakken
groenten, notenquiche met
& kaas

Kinderfriet
Vers gebakken met | 6,frietjes met
appelmoes &
fritessaus.
Kies uit een
frikandel,
kroket, kaass
oufflé of
kipnuggets.
Pannenko
Lekker natur ek | 6,Natuurlijk met el uit de oven.
stroop & suike
r!

Speciaal | 9,Tomaat, ham,
salami,
champignons,
ui & kaas
Margarita
| 6,Tomaat & kaas
Salami | 7,Tomaat, salam
i & kaas

Coupe Eiken
hof | 5,Met advocaat,
mokka &
slagroom
Crème Brûl
ée | 5,Romige vanil
le custard met
een
krokant laagj
e rietsuiker
Stroopwaf
el bavarois
| 6,Met slagroom,
stukjes stroo
pwafel &
karamelsau
s
Vruchtensorb
et | 5,Traditionele
sorbet
vruchten & slagr met romig softijs,
oom
Dronken Sulta
n | 5,Heerlijk softijs
met
boerenjongens
& slagroom

Groetjes,

Het Animatieteam
“Alles is hier goed voor elkaar. Er
worden door het animatieteam voor
alle leeftijden leuke activiteiten
georganiseerd. Wij troffen het dat we
er waren tijdens de sprookjestocht.”


Recreatiecentrum de eikenhof
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Klimbos

Omgeving, fietsen & wandelen

Avontuurlijk Paasloo

In de natuur
In Nationaal Park Weerribben-Wieden
vind je de mooiste fiets- en wandelpaden
en prachtige sloten en meren om te
varen.

Je beleeft een waanzinnig avontuur middenin de natuur bij

Vlakbij De Eikenhof ligt Giethoorn:
het Venetië van het Noorden met de
bijzondere dorpsgracht. Hier is altijd wat
te zien en te beleven. Ga mee met een
rondvaart door de smalle grachten of
bestuur zelf een fluisterbootje.
Geniet ook van de leuke

Klimbos Avontuurlijk Paasloo. Het nieuwste klimbos van
Nederland, direct gelegen naast De Eikenhof.
Durf jij de uitdaging aan?
De 4 parcoursen zijn zo aangelegd dat
beginnende én gevorderde klauteraars
van een bijzondere ervaring genieten.
Al klimmend en klauterend beweeg je je
voort door de toppen van de bomen van
het Paasloërbos. Ondertussen moet je
verschillende hindernissen trotseren. En
dit is vaak moeilijker dan het lijkt…

Met korting
Vanaf de camping loop je zo naar het
klimbos. Als vakantiegast van
De Eikenhof klim je hier met korting.

Zuiderzeestadjes Blokzijl, Vollenhove en
Kuinre.
Houd je meer van droge voeten? Bezoek
dan de heidevelden bij Havelte, hier vind
je ook hunebedden.
Uitstapjes met de kids
Naast de prachtige natuur, om
bijvoorbeeld te vissen en te kanoën, is
er in de omgeving ook genoeg vermaak
voor jong en oud! Met onder meer
exotisch dierenpark Taman Indonesia,

Vlinderparadijs Papiliorama, de
Orchideeën Hoeve en Netl: het mooiste
strand in de omgeving.
Fietsen
De schitterende omgeving is ook goed
te ontdekken per fiets. Eindeloos lange
fietsroutes leiden je langs de meest
bijzondere plekken. Op www.eikenhof.nl
vind je fietsroutes.

Wandelen
Vergeet je wandelschoenen niet mee te
nemen! In de omgeving vind je prachtige
wandelroutes waarmee je de meest
bijzondere dorpjes en natuur ontdekt.

Outdoor activiteiten
Vanaf de camping zijn er ook leuke
outdoor activiteiten mogelijk, zoals
een gps-tocht of boogschieten.

Avontuurlijke hindernissen
Van klimladders, netten, klimmuren,
tonnen, touwbruggen en papagaaien
balken tot een kabelbaan waaraan je
130 meter verder roetsjt. Alles wordt uit
de kast getrokken om je tot het uiterste
te drijven en je sportieve kant écht te
leren kennen!
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“De omgeving
is prachtig om
te fietsen en
wandelen.”
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De Eikenhof breidt uit
De komende tijd wordt er gewerkt aan de uitbreidingsplannen

Recreatieplas

van De Eikenhof. Aan de zuidkant van de camping wordt een
compleet nieuw terrein ingericht!
Recreatieplas
Middenin het nieuwe gedeelte komt een
grote recreatieplas. In deze recreatieplas kun je straks lekker zwemmen, en
er is een gedeelte waar je kunt vissen.
Vanuit je tent, caravan of chalet heb je
prachtig uitzicht op de vijver.
Privé sanitair
Op veel nieuwe kampeerplaatsen vind je
de luxe van privé sanitair, met je eigen
douche en toilet.

et water
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Ruime chaletplaatsen
Comfortabel genieten kan straks ook op
de ruime chaletplaatsen die zijn voorzien
van gas, water en elektriciteit. Een aantal
chalets krijgen zelfs zonnepanelen!
Daarmee bespaar je op je energie.
Heb je interesse in een nieuwe chaletplaats? Informeer bij de receptie. Hier
vind je ook meer informatie over de
uitbreidingsplannen.

perplaatsen
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Tarieven
Kamperen toeristisch
• Kinderen tot 2 jaar gratis
• Extra persoon €4
• Extra hond €2,50

Boslodge & Tentlodge (wisseldag vrijdag)

•
•

 troom voor camperS
of tentplaats €3
Elektrische kachels zijn
niet toegestaan

De kortingsperiodes zijn in 2018 van 1 januari tot en met 8 mei,
van 22 mei tot en met 28 juli en van 25 augustus tot en met 31 oktober.
Periode

Toerplaats

Comfortplaats

Extra persoon

1 april - 1 juli

625

760

30

1 mei - 1 juli

525

660

30

1 juni - 1 juli

375

430

25

1 september 1 oktober

195

245

25

Seizoensplaats

Comfortseizoen
plaats

Jaarplaats

1 april - 1 oktober

1225

1425

1315

Vastrecht stroom/
water

35 / 35

35

35 / 35

Toeristen-/
forensenbelasting

180

180

180

Per inwonend kind

12,50

12,50

12,50

Extra verblijf
maand oktober

50

50

50

Extra wintertarief
1 oktober - 1 april

n.v.t.

n.v.t.

285

Boslodge

Tentlodge

Week vanaf

435

385

Hoogseizoen 20 juli - 23 augustus per
week

565

485

Weekend vrijdag - maandag

200

180

Midweek maandag - vrijdag

230

230

Prijs per nacht in voor- of naseizoen

70

70

Bungalows & Chalets (wisseldag zaterdag)
Lijster &
Kwikstaart

Nachtegaal

Luxe Chalet

Stacaravan

Week vanaf

450

475

395

365

Hoogseizoen
21 juli - 1
september

610

640

530

475

Weekend
vrijdag maandag

290

305

270

240

Midweek
maandag vrijdag

305

330

280

250

Verhuurtarieven zijn exclusief toeristenbelasting á €1 per persoon per nacht.
Voor alle verhuuraccommodaties geldt dat roken en huisdieren niet zijn toegestaan.
Kijk voor meer tarieven op www.eikenhof.nl
De prijzen zijn vermeld in euro’s inclusief BTW. De vermelde prijzen zijn onder voorbehoud van
typefouten, correcties en prijswijzigingen.

Vakantieplezier begint hier!
Paasloërweg 12 • 8378 JB Paasloo • 0561 - 45 14 30
www.eikenhof.nl • info@eikenhof.nl
www.facebook.com/eikenhof

www. instagram.com/recreatiecentrumdeeikenhof

