Prijzen 2015
Prijzen camping per nacht van
kampeerplaats voor 2 personen all in:
- in het hoogseizoen en hemelvaart/
pinksteren, per nacht
€ 14,00
- in het voor- naseizoen,
per nacht
€ 12,00
- seizoensplaatsen vanaf
€ 750,00
- elke persoon meer, per nacht
- kinderen, per kind per nacht
- huisdieren, per nacht
- kleine tent, per nacht

€ 5,00
€ 4,25
€ 0,50
€ 0,50

Deze prijzen gelden voor SVR donateurs

Prijzen per kamers:
- 1 nacht p.p.
- 2 nachten p.p. per nacht
- week p.p.
- ontbijt p.p.

€ 25,00
€ 20,00
€ 100,00
€ 6,00

Prijzen stacaravan:
- juli/augustus, per week
- rest van het jaar, per week

€ 275,00
€ 225,00

Prijzen pipowagen:
- juli/augustus, per week
- rest van het jaar, per week

€ 175,00
€ 150,00

Prijs chalet, 6 personen:
- juli/augustus, per week
- rest van het jaar, per week

€ 375,00
€ 275,00

Prijs luxe boerderij chalet, 4 personen:
- juli/augustus, per week
€ 425,00
- rest van het jaar, per week
€ 325,00
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Welkom op onze
camping “De Stal”
SVR camping De Stal
is gelegen in de Drentse
Hooglanden in het hart
van Drenthe.
Met prachtige natuur
gebieden in de buurt en
een uitzicht op landerijen
maakt deze plek dat u
heerlijk kunt genieten
van de rust en ruimte
vanuit uw eigen tent,
caravan of camper. Hier
zijn de nachten nog stil
en donker! Voor overdag
zijn er diverse wandel- en
fietsroutes in de buurt.

Camping

Appartementen en bed&breakfast

De camping heeft 32 ruime staanplaatsen
waarvan de meeste betegeld zijn. Er zijn
plaatsen met heel veel uitzicht en schaduw
en plaatsen waar de caravans rondom het
speeltoestel staan.
Warme douche, wasmachine en elektra is
aanwezig. Ook kunt u gratis gebruik maken
van WIFI op onze camping.

Naast de camping verhuren wij ook:
- 3 kamers voor 1 of 2 personen
-	6 persoons appartement (gelijkvloers, ook geschikt
voor gehandicapten)
-	11 persoons appartement, inclusief sauna
Deze appartementen kunnen geschakeld worden.

Op het terrein is een recreatieruimte waar
spelletjes kunnen worden gespeeld. Ook is
er voor de kinderen een speeltoestel met
schommel, een glijbaan en zijn er skelters.
In de zomer organiseren we 1 keer per week
een gezellige barbecue. Verder is er een
midgetgolf- en een jeu de boulesbaan. Bij
de camping is viswater waar we een steiger
gebouwd hebben en waar een visboot ligt.
De visboot mag iedereen gebruiken.

-	Vakantiewoning is geschikt voor 9 personen,
met prachtig uitzicht
- Chalet voor 4 personen en chalet voor 6 personen
- Stacaravan voor 4 personen
- Pipowagen voor 2 personen

Vakantiewoning / chalet / stacaravan / pipowagen

U kunt zelf uw beddengoed meenemen, maar het ook bij
ons huren. Huisdieren in overleg.
Altijd een eigen heerlijk vakantieplek binnen handbereik?
Vraag naar onze staanplaatsen voor een chalet of stacaravan.

Omgeving
In de directe omgeving vindt u natuurgebieden zoals het
Mantingerzand met bos en heide en de goudplevier met
uitgestrekte heide. Altijd leuk en leerzaam om te bezoeken
is de Blinkerd, een project van Het Drentse Landschap op
het voormalige Vamterrein met een geweldig uitzicht en waar
het Oude Diep (een beekje) zijn oorspronkelijke vorm terug
heeft gekregen. Verder zijn er ook activiteiten in de buurt
zoals: Speelstad Oranje, Museumdorp Orvelte, Attractiepark
Slagharen, Dierenpark Emmen en nog veel meer.

Voor meer informatie kijk op: www.camping-drenthe.nl

