
Camping de Paal
Het paradijs in de Kempen!



E
en camping krijgt niet zomaar vijf sterren en wordt niet voor niets meerde

re malen uitgeroepen tot camping van het jaar door de ANWB. Nee zo’n 

camping moet wel degelijk iets in huis hebben.

De zekerheid van 5 sterren!



W
eer of geen weer : In de overdekte waterspeeltuin is het altijd feest. 

Schieten met watershoo ters, buikschuiven, van de glijbanen af roetsjen 

en nog veel meer waterpret. Buiten ligt een mooie kinderlagune met drie 

supercoole glijbanen. In het water een walvis waar je van af kunt glijden en 

weer op kunt klimmen. Op de bodem van de lagune ligt een heerlijk zachte 

bodem, uniek in Nederland. Je kunt dus zo gek doen als je zelf wilt!

Eindeloos waterpret!

Lekker spetteren!



O
nze clowntjes maken iedere dag de meest grappige dingen mee. 

‘s Avonds vertellen ze jou hierover tijdens het meeleeftheater. Houd je 

van sporten, knutselen, spelletjes of speurtochten? Dit kun je allemaal in en 

rondom het Paaltheater doen. We hebben ook te gekke musicals. Spelen, 

dansen en zingen iedere dag opnieuw. Kom kijken en doe mee!

De magie van het theater!



B
iebele...wat? Het is even lastig maar met wat oefening lukt het vast! 

Vergeet niet wat schepjes en een emmertje mee te nemen als je bij ons 

komt kamperen. Op de Biebelbontse Paalbergen kun je de mooiste dammen 

en zandkastelen bouwen! Spelen met zand en water, meer is er niet nodig. 

Eromheen een mooi grasveld met picknickbankjes zodat u fijn kunt kijken als 

uw kinderen aan het “modderen” zijn.

Ken je de Biebelebontse Paal bergen?

Lekker
    aanmodderen!



Paalcottage
Deze paalcottages zijn helemaal van hout. Ze 
hebben een oppervlakte van ongeveer 25 m2 en 
een veranda van 10 m2. De cottages hebben 2 
slaapkamers in de vorm van een bedstee. Verder 
een toilet, een keukenblok en een zithoek.

De paalcottages staan aan de rand van de Biebele
bontse Bergen.Heerlijk genieten met een prachtig 
uitzicht. Wie wil dat nu niet?

Paalcasa
De Paalcasa. Dit is een fenomeen op kam
peergebied. De paalcasa bestaat uit een unit die 
met aarde bedekt is. De unit heeft 3 vertrekken, 
waarvan 2 slaapkamers, een ouderslaapkamer 
met een tweepersoonsbed en kinderslaapkamer 
met 2 stapelbedden. Een riante badkamer met 
toilet, douche en wastafel en dit alles is voorzien 
van vloerverwarming.

Aan de unit zit een ruime tunneltent van 27 m2, 
hierin het woonleef gedeelte voorzien van keu
kenblok met koelkast en gaskookplaat. Uiteraard 
ingericht met een gezellige eethoek, bank en flat 
screen t.v. Op een picknick bank onder de luifel 
kunt u genieten van de rust en de ruimte.

Paaltent
De Paaltenten staan op kampeervelden tussen 
de tenten, vouwwagens en caravans. U heeft er 
uitzicht op een mooi kampeerveldje met een 
minispeeltuin. Dus de kinderen kunnen veilig 
onder uw toezicht spelen.

De paaltent is een combinatie van een blokhut 
waarin het slaapgedeelte en toilet zich bevindt. 
Daarvoor een tent met een luifel. In de tent is het 
woonkeukengedeelte.
Ze hebben een oppervlakte van ongeveer 25 m2 
en een veranda van 10 m2

Paalhuissie
Wij willen u graag kennis laten maken met onze nieuwe luxe 
verhuuraccomodaties, de Paalhuissies. De Paalhuissies liggen aan 
de noordzijde van de camping naast de Biebelebontse Paalbergen. 
De Paalhuissies zijn gemaakt van duurzaam hout met een tentdak. 
Ze zijn erg gezellig ingericht om u een heerlijk vakantiegevoel te 
bezorgen. De Paal huissies hebben een leefgedeelte van ongeveer 
25 m2 inclusief keuken. Er is een 
mooie badka mer met inloop 
douche, toilet en wastafel. 
Twee slaapvertrek ken waarvan 
1 ouderslaapkamer met box
springbedden en voor de kin
deren 3 slaapplaatsen waarvan 
1 stapelbed. Het onderste bed 
van het stapel bed is inklapbaar 
zodat daar een campingbedje 
zou kunnen staan. Dus totaal 
kunt u met vijf personen in een 
Paalhuissie logeren. Het Paal
huissie is ook in het voor en 
najaar erg aan te bevelen want 
de Paalhuissies zijn volledig geïsoleerd en voorzien van thermopane 
beglazing. De mooie kachel zorgt verder voor het behaaglijke gevoel 
van warmte en ge zelligheid. Op het mooie grote terras kunt u heer
lijk genieten van het mooie uitzicht en de vogeltjes en eekhoorntjes 
die er rondscharrelen. Hier vindt u lekker de rust van het bos en om 
het hoekje de grootste zandbak met speeltoestellen die u zich voor 
kunt stellen.

Onze verhuuraccomodaties



O
p Camping de Paal vindt u ongetwijfeld uw stek. Want u kunt kiezen uit een variatie aan 

plaatsen en verhuuraccomodaties. Op kleine of grote velden, tussen de bomen  

of lekker in de zon. De camping is voor het grootste gedeelte autovrij zodat 

uw kinderen onbezorgd kunnen spelen. Camping de Paal is één grote speeltuin!

Vakantie vier je hier!

Midden in de
    bossen!



Kom je bij ons spelen?
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Het paradijs in de Kempen!
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