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Vakantie in eigen sfeer

Royale kampeerplaatsen

Een prachtige rivier. Uitgestrekte bossen, fluitende
vogels en de geur van verse dennennaalden...
Welkom in het Overijsselse Vechtdal. Welkom op
familiecamping De Klimberg! Schitterend gelegen
in een wonderschone omgeving, met volop natuur,
gezellige dorpjes en vlakbij de bruisende toeristenstad Hardenberg.

OOK MET VERWARMD PRIVÉ SANITAIR
Ontdek camping De Klimberg. Geniet van grote
kampeerplaatsen op mooie, uitstekend onderhouden velden. Van comfortabele voorzieningen
voor de moderne campinggast!

Tijdens een vakantie op De Klimberg is er van alles
te beleven voor het hele gezin. Ontdek tijdens een
wandel- of fietstocht de mooiste plekjes. Doe mee
met een spetterend sporttoernooi van het recreatieteam en kom ‘s avonds dineren in ons eigen
restaurant. Er is zoveel te beleven! In de regio vindt u
pretparken, volop mogelijkheden om te watersporten of lekker te luieren aan het strand.
De Klimberg is een moderne camping met een
christelijke identiteit. Grote kampeerplaatsen met
elektriciteit en er is natuurlijk overal draadloos internet beschikbaar. Uitstekend en goed toegankelijk
sanitair. Bovendien hebben we een ruime keuze aan
mooie en luxe chalets en caravans, die u het hele
jaar kunt huren.
Alles is aanwezig om samen, als gezin, te genieten van een onvergetelijke vakantie; daar kan niets
tegenop!
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Ruime plekken van 150 m2;
16 ampère stroom;
kabelaansluiting;
altijd dichtbij een sanitairgebouw;
velden met en zonder speeltoestellen;
mogelijkheid tot privé sanitair;
gezelligheid, maar altijd voldoende privacy;
draadloos internet op het hele terrein.

Caravans en (zorg)chalets

Familiehuis De Boerderij

Wij verhuren diverse caravans en chalets. Voor 2 tot
8 personen. Van basis tot luxe, van klein en knus tot
groot en modern. Kijk op de prijslijst voor mooie
arrangementen. Op onze site vindt u van elke
accomodatie een beschrijving en enkele foto’s.

VOLOP GEMAK EN COMFORT

• Douche en toilet;
• televisie;
• dekbedden en hoofdkussens;
• tot 4 slaapkamers;
• zeer compleet ingericht;
• ruime plekken;
•	bedlinnen, kinderstoel en campingbedje te huur.

De Boerderij biedt privacy met de voordelen en de
voorzieningen van een camping binnen handbereik.
Voor een korte of lange vakantie met een grotere
groep kunt u hier terecht.

Zorgchalet en luxe chalet
Deze chalets zijn geschikt voor bewoners met een
beperking en hun begeleiders/familieleden. De
zorgchalet is aangepast (4 personen). De luxe chalet
er tegenover is niet aangepast (6 personen). De
chalets zijn gezamenlijk te huur zodat mensen die
extra zorg nodig hebben gezellig samen op vakantie kunnen.

Heerlijk bijpraten en herinneringen ophalen
tijdens een familiereünie? Een vakantie met goede
vrienden? Een jubileum te vieren? In onze Boerderij
kunt u genieten van de sfeer van vroeger.

• Ruime, gezellige woonkamer met schouw;
• 5 ruime slaapkamers;
• moderne keuken;
•	ruime badkamer met douche, ligbad en wastafels;
• wasmachine en vaatwasser;
• terras met voldoende zitplaatsen;
• dekbedden en hoofdkussens;
• televisie en radio, kinderstoel en 2
campingbedjes.

Voorzien van alle comfort

Actief ontspannen

De moderne campinggast houdt van comfort. En
terecht. Er is draadloos internet beschikbaar op het
hele terrein. De grote kampeerplaatsen zijn voorzien
van elektra. Het uitstekende sanitair is goed toegankelijk, ook als u fysiek beperkt bent.

Camping De Klimberg beschikt misschien wel over
het actiefste recreatieteam van de hele omgeving!
Het aantal activiteiten dat voor u georganiseerd
wordt is uniek, Vanuit de gedachte dat je kamperen met het hele gezin doet, richt het team zich op
heel verschillende leeftijdscategorieën. Peuter, puber, pa en ma. Voor iedereen volop mogelijkheden
om met andere campinggasten leuke dingen te
ondernemen.

VERNIEUWD ZWEMBAD KAN WORDEN OVERDEKT
Warm? Neem dan een verfrissende duik in ons heerlijke zwembad, voorzien van licht verwarmd water en
met genoeg zitruimte. Natuurlijk is er ook een apart
kinderbad met glijbaantje. Door de af te sluiten overkapping kan er bij mooi en minder mooi weer gezwommen worden. Vanuit de kantine heeft u, onder
het genot van een kop koffie, zicht op het zwembad.

Volop speelplezier
Voetballen, volleyballen, tafeltennissen, snookeren,
een kampwinkel, snackbar, restaurant, wasserette,
fiets- en skelterverhuur: alles binnen handbereik!
Voor de kleintjes is er de ballenbak en een legoblokkenkooi. En ‘s nachts houden we ook een oogje in
het zeil.

Iedere vakantieweek zijn er verschillende terugkerende evenementen. Daarnaast kunt u genieten
van een steeds wisselend en dus verrassend recreatief programma voor jong en oud! Vervelen? Daar
heb je geen tijd voor!

Met het hele gezin genieten

Middenin de natuur!

Camping De Klimberg is een familiecamping...
Dus ook een belevenis voor jongeren! Sporttoernooien, themadagen, gezellige avondactiviteiten in
de kantine. In de directe omgeving zijn er bovendien volop mogelijkheden om je uitstekend te
vermaken!

De omgeving van De Klimberg behoort tot de
mooiste gebieden van Nederland.

55+
In juni en september organiseren we jaarlijks de 55+
weken. Een veertiendaagse, vriendelijk geprijsde
vakantie helemaal afgestemd op 55-plussers! Niets
is verplicht, maar alles mag. Heerlijk tot rust komen.
De een doet dat tijdens een bijzondere bustocht,
een ander speelt liever bingo of gaat lekker fietsen
en wandelen. Op onze website kunt u een voorbeeldprogramma bekijken.

Uitgestrekte bossen, afgewisseld met natuurvijvers,
zandverstuivingen en natuurlijk de prachtige rivier
de Vecht, waaraan dit gebied haar naam ontleent.
Wandelschoenen zijn dus eigenlijk verplichte kost!
En wat te denken van een ontspannen fietstocht
langs de vele landerijen, buurtschappen en gezellige dorpjes?

Actief, uitgaan en luieren

Reserveer en geniet!

Op onze camping kom je tijd tekort! Speciaal voor
de kleintjes zijn er de animatietypetjes Otto, Elle en
Izzi, staan er verspreid over het terrein speeltoestellen opgesteld en is er een supermooie speelvijver.

Boeken bij De Klimberg gaat snel en gemakkelijk.
Dit kan telefonisch of online via onze website. U
ontvangt binnen een week een bevestiging van uw
reservering.
Wilt u nog meer ontdekken van De Klimberg?
Bezoek dan onze website:

Je kunt een verfrissende duik nemen in het licht
verwarmde en wanneer nodig overdekte zwembad,
een potje tafeltennissen, je hengel uitwerpen in de
visvijver of meedoen aan een echt voetbaltoernooi!
Bovendien staat het recreatieteam elke dag weer
voor de gasten klaar. Met speciale themadagen,
bingo of creatief knutselen.

www.deklimberg.nl
Wij richten ons op gezinnen met een christelijke
identiteit. Omdat wij de zondagsrust respecteren,
zijn de receptie en faciliteiten op zondag gesloten.
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