De Reeënwissel
Drenthe

Actief kamperen
in het Nationaal park Drents Friese Wold

www.ardoer.com/reeenwissel

Camping
De Reeënwissel

Dwalen door oneindige bossen…
Een regio van TOP-klasse
De Reeënwissel ligt in Drenthe direct aan het uitgestrekte

aangeboden. Het gevangenismuseum Veenhuizen en kamp

Nationaal park Drents Friese Wold waar je uren door de

Westerbork zijn indrukwekkend. Voor de liefhebbers van

bossen kunt dwalen, maar ligt ook centraal in een ongelofelijk

snelheid organiseert TT- circuit regelmatig spectaculaire

mooie regio met meerdere Nationale parken. Het Nationaal

evenementen. Drenthe saai……..? Echt niet!!

park Dwingelderveld met de grootste natte heidevelden
van West Europa ligt op ﬁetsafstand. Het Nationaal park

Volop activiteiten tijdens de schoolvakanties

Weerribben-Wieden met zijn moerasbossen en het mooie

Tijdens de schoolvakanties biedt de Reeënwissel gezinnen

dorp Giethoorn en het Nationaal park Drentse Aa waar de

met

beek zich doorheen kronkelend liggen vlak bij.

Active games, zwemmen, duiken, en het bos in op de

kinderen

een

eigentijds

recreatieprogramma.

mountainbike, hoe cool is dat. Camping de Reeënwissel
Kraanvogels voelen zich thuis in het hoogveen van

heeft een eigen FNRS manege waar je lessen kunt volgen

natuurgebied het Fochteloërveen bij het dorp Veenhuizen.

en bosritten kunt maken. Je eigen paard kan ook mee op

Veenhuizen en Frederiksoord die samen het verhaal

vakantie.

vertellen van de Koloniën van weldadigheid staan
binnenkort op de UNESCO Werelderfgoedlijst. Camping de

Natuur en rust buiten de schoolvakanties

Reeënwissel ligt in een regio van TOP-klasse waar je niet

Camping de Reeënwissel is een camping gelegen op de

uitgekeken raakt.

grens van Drenthe en Friesland direct aan het Nationaal
park Drents Friese Wold dat met 6000 Ha een van de

Drenthe heeft zeer veel te bieden voor jonge mensen

grootste aaneengesloten bosgebieden van Nederland

Drenthe staat bekend om zijn prachtige natuur, maar heeft

is. Kamperen op de Reeënwissel staat buiten de

veel meer te bieden. Wildlands, Plopsaland en Slagharen zijn

schoolvakanties voor rust, natuur, wandelen en ﬁetsen.

de grote attractieparken, maar er is zoveel meer. Klimparken

De mooie dorpen Diever, Dwingeloo en Appelscha liggen

en andere outdoor activiteiten worden ruimschoots

vlakbij.
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Camping
De Reeënwissel
Een comfortabele bungalowtent huren

tijdens frisse avonden voor een aangename temperatuur.

Op de Reeënwissel kan je een mooie bungalowtent huren,

De aparte wascabines zorgen voor privacy en er is apart

welke is ingericht voor 4 personen en is uit te breiden naar 6

sanitair voor baby’s en minder validen. Ook is er een

personen. De bungalowtenten hebben veel binnenruimte,

gezinsdouche met twee douchekoppen. De toiletten zijn

met daarin 2 slaap -vertrekken en zijn voorzien van een

voorzien van toiletpapier en bij de wasfonteintjes is zeep

complete inrichting. Natuurlijk is er op gerekend dat je

en een handendroger aanwezig.

buiten kunt zitten, zo staat er voor de bungalowtent een
Draadloos internet overal beschikbaar

grote partytent!

Op het gehele terrein van camping de Reeënwissel is
Stacaravan huren

prima WIFI bereik. Bij de receptie kan je een ticket kopen

Op de Reeënwissel kan je een ruime stacaravan huren,

om toegang te krijgen tot internet.

welke is ingericht voor 4 personen. De caravans hebben
veel binnenruimte, met daarin 2 slaapvertrekken en

Zwem - en natuurbad vlak bij

zijn voorzien van een complete inrichting. Een 5e en 6e

Het openluchtzwembad ligt 50 meter buiten ons

persoon mogen gratis een (zelf meegebrachte) bijzettent

terrein zonder dat je een weg hoeft over te steken.

bij de caravan plaatsen. Buiten op het terras staat een

Onze gasten hebben gratis toegang en kunnen hier

tuinset met een parasol.

zelfs duiklessen volgen. Het zwembad is geopend vanaf
Hemelvaart tot eind augustus. Het “Blauwe meer” is

Prima sanitaire voorzieningen

de mooiste recreatieplas van Drenthe en ligt op 1500

Het schone en moderne sanitair op de camping voldoet aan

m van de Reeënwissel. De plas wordt beheerd door

alle wensen van deze tijd. De vloerverwarming zorgt ook

Natuurmonumenten.
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Camping
De Reeënwissel
Kies voor een paardenvakantie in Drenthe
Neem je eigen paard mee op vakantie en ontdek hoe
mooi het rijden is in het Drents Friese Wold. Vanaf de
camping rijdt je direct het nationaal park in met ca.
175 km aan bewegwijzerde ruiter- en menroutes. Op
de FNRS manege van camping de Reeënwissel kunt je
lessen volgen en bosritten maken of je eigen paard
meenemen.
Met je moutainbike direct het bos in
In het Drents Friese Wold ligt 50 Km mountainbikeroute.

Vanaf

de

camping

rijdt

je

direct

de

bewegwijzerde route op. In de vakantieweken worden
tochten voor kinderen en volwassenen georganiseerd.
Mountainbikes zijn op de camping te huur. Jaarlijks
wordt in juli de ATB4-daagse georganiseerd op de
Reeënwissel.
Uniek op de Reeënwissel, Active Gaming
Active gaming combineert de beleving van gamen met
intensief bewegen. Op de Reeënwissel zijn gratis drie
active games beschikbaar. Buiten staat de interactieve
voetbalmuur Sutu die garant staat voor een bijzondere
voetbalbeleving. Binnen op de “active game zolder“
ligt de “Eyeplay” een interactieve gamevloer en de
gameconsole X-box Kinect met een groot scherm.
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Camping
De Reeënwissel

Een belevingspad loopt over de camping
Je loopt langs tien leuke en spannende objecten
waaronder een slangenkuil, een boomstammentrap
en een heus vliegtuig waarin je kan spelen. Durf jij het
aan? Het Belevingspad is een gratis wandelroute van 2,5
Km lang en loopt door het nationaal park Drents Friese
Wold. Starten kan vanaf camping de Reeënwissel.
Voor elk wat wils in ons cafetaria
Ons cafetaria is fris en modern ingericht. Binnen staat
een speelkooi van 4 etages hoog waar de kinderen
kunnen spelen terwijl het eten wordt klaargemaakt. Pak
een boek uit de gratis bibliotheek en ga lekker buiten in
een loungebank zitten met een heerlijk kop koﬃe.

Adresgegevens
Camping De Reeënwissel
Bosweg 23 | 9423 TA Hoogersmilde
Tel. +31-(0)592-459356
reeenwissel@ardoer.com
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Noorder Sandt

Bijzondere
accommodaties

Welkom bij Ardoer.com!

Akkertien

Ardoer.com is een samenwerkingsverband tussen
zelfstandige familievakantieparken op de mooiste plekken
van Nederland.
Kwaliteit en gastvrijheid staan bij ons hoog in het vaandel.
Naast goede en bijzondere faciliteiten vind je veel diversiteit
bij de Ardoer parken. Want waar de één het liefst de
rust opzoekt rond de tent of caravan, wil de ander juist
er op uit en overnachten in een luxe of avontuurlijke
verhuuraccommodatie. Bij de unieke Ardoer.com familievakantieparken vind je het allemaal en met de kwaliteit
en persoonlijke service die je mag verwachten van een
gastheer of gastvrouw met hart voor hun gasten.

Noorder Sandt

Hertshoorn

En omdat ieder park uniek is met een eigen karakter,
raak je bij Ardoer nooit uitgekeken!

Paardekreek

Boek eenvoudig online
Op www.ardoer.com zoek je eenvoudig wat vrij is en boek
je in een paar klikken online. Je vindt er tevens nog meer
informatie over alle parken en de tarieven.
Wil je leuk nieuws volgen en ben je fan van Ardoer?
Like ons via www.facebook.com/ardoer!

Wije Werelt

Grote variatie
kampeerplaatsen

Duinoord

www.ardoer.com
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www.ardoer.com
Gelderland
1 Ackersate
2 Bosgraaf
3 Haeghehorst
4 Hertshoorn
5 Jutberg
6 Wije Werelt
7 Rotonde
8 Zandhegge

Drenthe
1 Diana Heide
2 Reeënwissel

Brabant
1 Ullingse Bergen
Overijssel
1 Akkertien op de Voorst
2 Rheezerwold
3 Holterberg
4 Noetselerberg
5 Kaps

Limburg
1 Heldense Bossen
Noord-Holland
1 Noorder Sandt
2 Sint Maartenszee
3 Tempelhof

Zeeland
1 Duinoord
2 Ginsterveld
3 International
4 Julianahoeve
5 Meerpaal
6 Ons Buiten
7 Paardekreek
8 Pekelinge
9 Scheldeoord
10 Westhove
11 Wijde Blick
12 Zeeuwse Kust
13 Zwinhoeve

Overijssel; fantastisch en gemoedelijk!
Drenthe; sportief en natuurlijk!

Noord-Holland; heerlijk en zonnig!
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Gelderland; verrassend en bloeiend!
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Brabant; veelzijdig en bourgondisch!
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Zeeland; authentiek en gastvrij!
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Limburg; onvergetelijk en mooi!
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Geen reserveringskosten

Eerlijk in prijs

Hoge kwaliteit

Kinderen tot 2 jaar gratis

