Een camping
waar je helemaal
tot rust komt!

2019

Prachtige camping
gelegen aan de
waterkant van een
bosrijke omgeving
Onze camping is gelegen in het achtkastelendorp Vorden, in de prachtige
Achterhoek. De Achterhoek staat
bekend om de rust, ruimte, het karakteristieke landschap, de authentieke
boerderijen en pittoreske dorpjes.
Het kleinschalige en vriendelijke karakter
maakt de streek een ideale plek voor een
zorgeloze vakantie. U kunt hier heerlijk wandelen, fietsen en genieten van ons coulisselandschap. Nergens is de afwisseling in het
landschap zo groot als hier. De Achterhoek
is daarom door de fietsersbond al meerdere
malen uitgeroepen tot beste fietsgebied van
Nederland. Onze camping is gelegen aan de
waterkant van een bosrijke omgeving en ligt
zeer centraal voor een mooie fietstocht naar
o.a. Lochem, Zutphen, Ruurlo of het kleinste
stadje van Nederland: Bronkhorst. Ook het beroemde Pieterpad loopt langs onze camping.
Rust en ruimte
De camping heeft 109 ruime en verharde
toeristische comfortplaatsen met elk minimaal
10 ampère elektra, water en rioolaansluiting.
Ook zijn er drie luxe en verwarmde sanitair
gebouwen, is er gratis WiFi over de hele
camping, een jeu de boules baan, digitenne
verhuur en fietsenverhuur (ook elektrische
fietsen). Daarnaast komt iedere morgen de
bakker en kunt u de krant en eieren kopen.
U vindt bij ons geen speeltoestellen of
animatieteam. U kunt genieten van de rust,

ruimte en het prachtige uitzicht op o.a. onze
boomgaard met 50 oud Hollandse appel- en
perenrassen en de neogotische Antoniuskerk
met Heiligenbeeldenmuseum in het dorpje
Kranenburg. De goed onderhouden velden
en inlandse beplanting zorgen ervoor dat u
van dichtbij kunt genieten van de vele vogels
en het natuurlijke groen met zijn prachtige
geuren en kleuren. Om op onze camping de
rust zoveel mogelijk te kunnen bewaren en
u te laten genieten van de ruime kampeerplaatsen, is onze camping autovrij. Auto’s
worden geparkeerd op één van de drie ruime
parkeerterreinen. Honden zijn welkom, indien
ze aangelijnd zijn. Vanaf onze camping kunt u
op meerdere plaatsen het bos in om uw hond
uit te laten en tegelijkertijd een mooie wandeling te maken. Kortom een camping met een
kleinschalig en vriendelijk karakter en daarom
een ideale plek voor een zorgeloze vakantie.
Het sanitair
Er bevinden zich op onze camping drie luxe,
ruime, verwarmde en schone sanitair gebouwen.
U mag van elk sanitair gebouw gebruik maken
om in drukke periodes de eventuele wachttijd
zo klein mogelijk te houden. De toiletten zijn
voorzien van toiletpapier, wc-bril reiniger,
wastafels en spiegels. De douches zijn ruim
en beschikken over haakjes en een bankje.
De afsluitbare wascabines zijn voorzien
van wastafels, spiegels, haakjes, elektra en
handwarm water. Voor uw wasgoed is er een
wasmachine en droger aanwezig. Voor de



handwas hebben wij een speciale wasbak
en is er een centrifuge aanwezig.
Informatie/receptie en verkoop
Iedere morgen komt de bakker met verse
broodjes. Deze hoeft u niet vooraf te bestellen. Ook kunt u de krant en verse scharreleieren kopen. Bij de receptie kunt u terecht
voor fiets- en wandelroutes, fietsenverhuur,
digitenne verhuur, de recreatiekrant, achtkastelenbitter en diverse soorten (Achterhoeks)
bier, wijn en rosé.
Vorden, het leukste en
gezelligste dorpje van
de Achterhoek!
Vorden is gelegen in een prachtige omgeving
en is bekend om zijn acht kastelen, de vele
fiets- en wandelroutes en de toeristische
uitstraling door de vele restaurants, gezellige
terrasjes en leuke winkeltjes. Gelegen in de
gemeente Bronckhorst, kenmerkt Vorden en
omgeving zich door een afwisselend coulisselandschap, een bosrijke omgeving en prachtige vergezichten. Het bekende Pieterpad loopt
door onze gemeente en er is een uitgebreid
fietsknooppuntennetwerk die u langs de
mooiste plekjes van Bronckhorst brengt. Het
is ook zeker de moeite waard om eens een
bezoekje te brengen aan de historische plaatsen Zutphen, Doesburg, Ruurlo, Lochem en
natuurlijk het kleinste dorpje van Nederland:
Bronkhorst. Daarnaast is een bezoek aan het
museum MORE in Gorssel ook zeker de moeite
waard.
Wij verwelkomen u graag op
camping `t Meulenbrugge
Onze camping is geopend van 1 april tot 1
november. Wij zijn het hele jaar telefonisch en
via mail bereikbaar voor vragen en reserveringen. U mag altijd komen kijken om de rustige
en gemoedelijke sfeer van onze camping te
ervaren. Om nog eens rustig te kijken voor
informatie en reserveringen kunt u terecht op
onze website: www.meulenbrugge-vorden.nl

Voorzieningen
Onze camping heeft 109 zon- en
schaduwplaatsen. Hiervan zijn 93 plaatsen
comfortplaatsen met minimaal 10 ampère
en maximaal 16 ampère elektra en wateren rioolaansluiting. Daarnaast zijn er 16
standaardplaatsen met 10 ampère elektra.
De luxe sanitair voorzieningen zijn in vooren naseizoen verwarmd en door iedereen
te gebruiken, ongeacht uw campingplaats.
In totaal heeft onze camping de beschikking over 9 dames en 8 heren toiletten,
6 dames en 6 heren douches, 16 wastafels
waarvan 4 in een afsluitbare ruimte,
6 afwasbakken, 2 handwasbakken en
3 chemische toiletten.
Wat hebben we u te bieden
• Zeer ruime en verharde plaatsen
• Gratis WiFi
• Uitstekende sanitaire voorzieningen
• Autovrije camping
• Wasmachine en droger
• Gratis gebruik koelkast en centrifuge
•	Overdekte fietsenstalling
incl. oplaadpunten voor
elektrische fietsen
• Huisdieren in overleg toegestaan
•	Verse broodjes van de bakker
(maandag t/m zaterdag)
• Fietsenverhuur (ook elektrisch)
• Digitenne verhuur
• Camper stortplaats
• Jeu de boules baan
• Telegraaf verkoop
• Gratis gebruik internet ruimte
• Fiets- en wandelroutes verkoop
• Ruim voldoende parkeerplaatsen
•	Acceptatie ACSI, Camping Key, Best Deal,
Interdijk en CCA

Mosselseweg 4
7251 KT Vorden
Tel | 0575-556612
info@meulenbrugge-vorden.nl
www.meulenbrugge-vorden.nl
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Dagtarieven: 2019
Prijs per overnachting:

Standaardplaatsen: 		
Plaats 1 t/m 12, 14, 15 + 39A

Comfortplaatsen:

Laagseizoen:
01-04 tot 28-05
11-06 tot 05-07
24-08 tot 31-10

€ 19,00		

€ 21,00

Hoogseizoen:
29-05 tot 10-06
06-07 tot 23-08

€ 19,00 		

€ 21,00

Bovenstaande tarieven zijn per nacht:
Inclusief 2 personen en verharde kampeerplaats. Inclusief 10 ampére elektra
aansluiting (exclusief verbruik). Comfortplaatsen met water en rioolaansluiting.
Exclusief toeristenbelasting. Elektra verbruik, per kWh. € 0,40
Kortingskaarten 2019:
CCA Kamperen in de Achterhoek, Bestdeal, ACSI, Camping Key Europe en Camping Card interdijk.
Geldig in voor en naseizoen. Tarief € 18,00 per nacht voor 2 personen, standaardplaats, caravan,
camper of grote tent, 10 ampére aansluiting, incl. 4 kWh, 1 huisdier en een douchetegoed op de
campingkeycard van € 0,50 p.p.p.n. Geldig in het laagseizoen, op vertoon bij aankomst. Zie voorwaarden in betreffende gids. Bij vertrek vindt er geen restitutie plaats van het douchetegoed. Wenst u een
Comfortplaats 16 t/m 107 dan betaald u een toeslag van € 2,00 per nacht.
Overige tarieven:
Kampeerplaats:
Volwassenen:
Elektra per kWh:
Douche:
Warmwater:
Huisdier (aangelijnd):
Kleine tent:
Leegstand:
Bij vertrek tot eind v/d dag:
Toeristenbelasting:
Wasmachine:
Droger:
Digitenne verhuur:
Fietsenverhuur:
Elektrische fiets:
WiFi:

(standaard) € 8,00
€ 5,50
€ 0,40
Campingkeycard
Campingkeycard
€ 1,00
€ 2,50
€ 10,00
€ 10,00
€ 1,- p.p.p.n.
€ 4,00
€ 2,00
€ 16,00 per week
€ 8,00 per dag
€ 20,00 per dag
Gratis

comfort € 10,00

Arrangementen 2019
Voorseizoen (incl 150 kWh):
Hemelvaart en Pinksteren:
Juni (incl 50 kWh):
Juli (incl 50 kWh):
Augustus (incl 50 kWh):
September (incl 50 kWh):
Oktober (incl 50 kWh):
Naseizoen (incl 100 kWh):
Seizoenplaats

Periode
01-04 tot 30-06
29-05 tot 10-06
01-06 tot 30-06
01-07 tot 31-07
01-08 tot 31-08
01-09 tot 30-09
01-10 tot 31-10
17-08 tot 31-10
01-04 tot 31-10

Tarief
€ 760,00
€ 250,00
€ 460,00
€ 460,00
€ 460,00
€ 320,00
€ 230,00
€ 470,00
€ 1200,00

Hoogseizoen actie
Bij minimaal 7 nachten:

07-07 tot 18-08

20% korting

Voor alle arrangementen geldt:
Arrangementen zijn inclusief 2 personen en verharde kampeerplaats. Inclusief toeristenbelasting,
(m.u.v. hoogseizoen arrangement), 10 ampére elektra. Comfortplaatsen met water en rioolaansluiting. Exclusief elektra verbruik, tenzij anders aangegeven. Alleen geldig bij reservering vooraf.
Arrangementen zijn niet te combineren met andere kortingen. Meerverbruik elektra,
per kWh. € 0,40 Betaling, 50% binnen 2 weken na reservering, restant bij vertrek.
Verhuur Finkota Slaapvat (incl. verwarming):
De slaapvaten zijn te huur voor € 45,00 per nacht voor maximaal 2 personen
exclusief € 1,75 p.p.p.n. toeristenbelasting/milieuheffing.
Beddengoed mag u zelf meebrengen (dekbed of slaapzak, hoeslaken) of u kunt deze bij
ons huren voor € 7,50 per persoon, dan zorgen wij ervoor dat uw bed heerlijk is opgemaakt.
De slaapvaten dient u zelf netjes en schoon achter te laten, anders komen er € 20,00 schoonmaakkosten bij.

Algemene informatie:

Hoe kunt u ons bereiken:

Betaling bij reservering, 50% binnen 2 weken
en het restant bij vertrek.
Wij hanteren de RECRON voorwaarden voor
toeristische plaatsen. Bij voortijdig vertrek
van gereserveerde kampeerplaats vindt er
geen restitutie plaats. Andere personen die
van uw kampeermiddel gebruik maken betalen het gewone overnachtings tarief van
€ 5,50 p.p.p.n. Leegstand tarief is niet mogelijk in combinatie met kortingskaarten.
Partytenten, windschermen en extra luifel
zijn niet toegestaan.

Vanuit Zutphen:
- N319 Zutphen richting Vorden
- door Vorden rotonde rechtover
richting Ruurlo
- na 2,5 km in S-bocht links Mosselseweg
- deze weg 400 meter volgen,
dan rechtsaf inrit ‘t Meulenbrugge

Aankomst vanaf 13.00 uur en vertrek voor
11.00 uur. Autovrije camping, parkeren op ruime parkeerplaatsen. Voor dagbezoek rekenen
wij € 1,- per persoon. Voertuigen van bezoekers parkeren op bezoekers parkeerplaats.
Wij maaien het gras op de camping maar kunnen rondom uw caravan helaas niet maaien,
hiervoor kunt u gebruik maken van ons gereedschap. Het is niet toegestaan met kleden
of matten de grasmat te bedekken.
Extra per overnachting:
Kampeergeld volwassenen
Honden in overleg aangelijnd
Toeristenbelasting p.p.p.n.

€ 5,50
€ 1,00
€ 1,00

Vanuit Ruurlo
- N319 Ruurlo richting Vorden
- door Kranenburg in S-bocht rechts
- Mosselseweg 400 meter volgen
daarna rechtsaf inrit ‘t Meulenbrugge
Camping ‘t Meulenbrugge
Jolanda en Hans Pardijs
Mosselseweg 4
7251 KT Vorden
Tel: 0575 - 55 66 12
Mob: 06 - 23 89 21 21
info@meulenbrugge-vorden.nl
www.meulenbrugge-vorden.nl

