Tarieven
De bij SVR aangesloten campings bieden u een sta-of
verblijfplaats die varieert van eenvoudige tot luxe
voorzieningen. Met de deelnemende kampeerboeren
is een tarief afgesproken vanaf circa € 12.00 tot € 15.00
per nacht in het hoogseizoen evt. enkele euro`s meer,
exclusief toeristen belasting. Uiteraard mag u aan luxe
en overige voorzieningen bij een camping van € 15.00
of meer, meer verwachten als een camping van € 12.00
alle waar is immers vaak naar zijn geld.
Niet leden van de SVR zijn natuurlijk ook van harte
welkom! U kunt overigens alsnog gewoon lid worden
bij aankomst op de camping. U betaald hiervoor
slechts € 10.00 per jaar per gezin. In het tariefoverzicht
kunt u berekenen wat u hiermee kunt besparen!

Tarieven

Het basistarief per nacht is inclusief caravan, camper
of tent met 2 personen, 6 ampère stroom**, 1 auto,
WIFI, warm water (afwas) milieuheffing en BTW. (bij
1 persoon € 1.00 korting) In de maand maart/april
en september ontvangen SVR Leden nog een extra
korting bij 7 nachten of langer.
Periode 		
25-03 t/m 29-04
SVR leden

Tarief
€ 16,00
€ 14,00 (bij 7 nachten of meer € 12.50)

30-04 t/m 30-06*
SVR leden

€ 18,00
€ 14,50* (HEPI €15.00)

01-07 t/m 31-08
SVR leden

€ 20,00
€ 16,00

01-09 t/m 30-09
SVR leden

€ 16.00
€ 14.00 (bij 7 nachten of meer € 12.50)

* In het hoogseizoen (15-07 t/m 19-08) is aankomst en/of vertrek
alleen op vrijdag of zaterdag! m.u.v. last minute boeking.
**keuzemogelijkheid van 6 t/m 16 ampère. (prijs is incl. 4 kwh/dag.
meerverbruik € 0,35 per kwh

(Prijswijzigingen voorbehouden)

Aanvullende prijs informatie, (prijzen per nacht)
Meerdere personen boven de 12 jaar p.p.
kinderen tot 12 jaar (tot 1 jaar gratis)
bij 2 betalende kinderen 3e kind gratis (eigen gezin)
Toeristen belasting (p.p.) 				
Caravan onbewoond zonder stroom (niet in hoogseizoen)
Extra kleine tent					
Hond (aangelijnd)		
Bezoekers kort					
Bezoekers 4 uur of langer (geen overnachting)

*exclusief gemeentelijke heffingen, schoonmaak en reserveringskosten.

€ 0,75
€ 5,00
€ 1,50
€ 0,50
€ 1,00
€ 1,50

Basic kampeerplaats met tentje en fiets (trekkers)
Op basis van 1 persoon en geen stroom (SVR Prijs)

€ 8,00

Basic kampeerplaats met tentje en fiets (trekkers)
Op basis van 2 personen en geen stroom (SVR Prijs)

€ 10,00

Voorseizoen aanbieding* 1 april tot 30 juni

De Grimberghoeve
Wandel 4-daagse: 28 juni t/m 1 juli
Fiets 4-daagse 30 augustus t/m 2 september

€ 675,00

Maand aanbieding*

April 					
€ 199,00
Mei 		
			
€ 357.00
Juni 						 € 375,00
Juli 					
€ 395,00
Augustus					
€ 395,00
September				
€ 285,00
*Deze aanbiedingen zijn op basis van 2 personen, All-in behalve
douche. Inclusief toeristenbelasting. Incl. verbruik van 4 kwh stroom per
dag, meer verbruik stroom € 0,35 per kwh. De aanbiedingen gelden alleen
bij betaling vooraf bij aankomst op de camping.
Onderverhuur is niet toegestaan, tenzij in overleg!
Aankomst op de camping na 13.30 uur of anders in overleg. Op de dag van
vertrek graag voor 11.30 uur uw caravan of tent van het kampeerterrein.
Indien u meer informatie wenst bel ons dan gerust of kom gezellig even
een kijkje nemen. U bent van harte welkom!

Hemelvaart/Pinkster arrangement 2016
Bekijk dit arrangement op onze website.

Te huur: Twee maximaal 5
persoons Luxe ingerichte
hooibergchalets:

Een nostalgisch uiterlijk van een
hooiberg met sauna of
2 persoons douche-stoomcabine,
vanaf € 399,00* per week.
(geen huisdieren)

€ 3,50
€ 2,50

gratis

gratis

SVR Landschapscamping de Grimberghoeve
Klokkendijk 14 7467 PD Notter Tel: 0548 513292
www.grimberghoeve.nl info@grimberghoeve.nl

KAMPEREN BIJ DE BOER
IN DE REGGESTREEK.
Ontdek ook een van de
mooiste fiets-en wandelgebieden
van Nederland, de Reggestreek!
De Reggestreek, gelegen op de
grens van Twente en Salland
in het groene Overijssel.
Daar verscholen tussen de
akkerwallen tegen de rand
van het Grimbergerbos vindt
u SVR landschapscamping de
Grimberghoeve in de bosrijke
buurtschap Notter. In de buurt
liggen de gezellige plaatsen
Rijssen-Holten, Nijverdal,
Wierden en Enter.

DE PRAOTSCHUUR

Bij de boerderij is een terras voor een hapje of drankje. Er
is een knusse kantine; de Praotschuur met bibliotheek en
krant verkoop. Op woensdag, vrijdag en zaterdagmiddag is
de snackbar open. Er zijn 2 tot 10 persoons fietstreinen te
huur. Ook kunt u kanovaren, jachtboogschieten of boerenklompgolf spelen. Zelfs een nostalgische ritje met een
solex. behoort tot de mogelijkheden.

DE KINDEREN

Voor de kinderen is er een kleine kinderboerderij, met
speeltuintje, trampoline, vogelnestschommel, glijbaantjes,
waterspeeltoestel en een speelhuisje met zand-bakken.
Uniek is ook de digitale speelvloer. Verder kan gratis
gebruik worden gemaakt van skelters, steps en rij pony’s.
In de mei, zomer en herfst vakantie is er elke woensdag een
springkussen. In de zomervakantie is er een animatieteam!
Bekijk onze website.

Er is een prachtig toiletgebouw met vloerverwarming, en een dames/
heren afdeling. Verder
een gezinsruimte met
kinderbadje, invalide toilet
en douche en de mogelijkheid tot gebruik van
wasmachine, droger, koel
en vrieskast.

BOERDERIJ

De boerderij is omringd door eeuwenoude bomen.
Er zijn paarden en pony`s en kleinvee. Op de bijbehorende
graslanden en het eigen natuurgebied van
de Grimberghoeve grazen Hereford koeien
met hun kalfjes.

In de omgeving van de buurtschap Notter zijn veel
natuurgebieden zoals, nationaal park De Sallandse
Heuvelrug, natuurgebied De Borkeld, het Wierdense
Veld en natuurlijke het bosrijke Notter.

WANDEL ROUTES EN FIETSPADEN

Er zijn veel prachtige wandel routes en fietspaden om
volop te genieten van de weidse heidevelden, de grazige
weiden en uitgestrekte bossen. De camping ligt aan het
wandel-en fietsknooppuntensysteem.
Binnen het bereik van ca. 15 minuten fietsen vindt u:
•
•
•
•
•
•

De landschapscamping heeft prachtige ruime
kampeerplaatsen voorzien van electra, water en
rioolaansluiting en verharding onder het voortent gedeelte.
Ook zijn 2 hooibergchalets te huur en een 2 persoons
appartement.

TOILETGEBOUW

NATUUR

MARKTEN EN ROMMELMARKT

Op een afstand van nog geen 10 minuten fietsen vindt u het
gezellige winkelcentrum van Rijssen met 2 tot 3 markten
per week. in de zomervakantie is er elke week een grote
rommelmarkt van meer dan 500 kraampjes te bezoeken.

DE REGGE

Op ca. 75 meter afstand van
de Grimberghoeve slingert
het riviertje de Regge door het
landschap. Ideaal om te vissen
of met een kano of electroboot
te varen. Je kunt natuurlijk
ook gewoon lekker genieten
in de zon op het zandstrand
(Notterbeach) aan de oever
van de Regge tegenover de
camping.

Camping de Grimberghoeve open vanaf 25 maart tot 1 oktober.

Nationaal Park Sallandse Heuvelrug (De Holterberg)
Hollands Schwartzwald Rijssen
Wierdenseveld (heide gebied met schaapskudde)
Natuurgebied `De Friezenberg`
Recreatieplas Het Lageveld
Landgoed Twikkel (±40 min.)

Nu al het vakantiegevoel
opsnuiven? Verken de
omgeving op internet:
www.grimberghoeve.nl
www.reggestreek.nl
www.avonturenpark.nl
www.sallandseheuvelrug.nl
www.dekolk.nl
www.hetlageveld.nl
www.wierden-enterinfo.nl
www.vvvhellendoorn.nl

gratis

Vakantie op z`n best

