
''Gastvriendelijk, net sanitair, mooie

veldjes, goede service, goed ingespeeld

op speelgelegenheid voor kinderen,

goede uitlaatplaatsen voor honden.''

 

''De camping blijkt ook een op z’n tijd

bruisende plek waar gezelligheid,

makkelijk contacten leggen en

vriendelijkheid centraal staan. Voor

opa, oma, ouders, kinderen, bikers,

vogels én hazen.''

 

''Super schone en goed onderhouden

kindvriendelijke camping!!! De

kleinkinderen zijn helemaal gek van de

Herby het treintje.''

 

''Kortom: aanrader voor wie

gezelligheid en op z'n tijd rust zoekt.''

Camping 
Heino

 

Ons doel is
uw

thuisgevoel!



Tegenwoordig zijn er veel gezinnen met

tweeverdieners. Ouders kunnen vaak

maar een bepaald aantal vakantiedagen

opnemen terwijl de kinderen 6 weken

vakantie hebben. 
 
Daarom bieden wij het opa en oma

arrangement. Kinderen kunnen

vertrouwd met opa en oma mee op

vakantie naar Camping Heino. Zo

kunnen papa en mama met een gerust

gevoel naar het werk. 

 

Voor opa, oma en de kleinkinderen is het

geweldig. De kinderen beleven dagelijks

volop speelplezier en opa en oma

genieten van hun vakantie. De ideale

oplossing voor de hele familie.

Opa en oma
arrangement

Tijdens alle vakanties is er een

recreatieprogramma voor de kinderen.

Dan kunnen ze knutselen, spelletjes doen,

mee in Herby de trein en naar het theater.

 

In juni en september is de seniorenmaand.

Dan is er vijf dagen in de week een

activiteitenprogramma voor senioren. 

 

 

2 personen            € 20,00

Het hele jaar per nacht

kamperen. 

 

Incl. iedere ochtend 4 vers

afgebakken broodjes, een krant,

auto op het park en hond gratis. 

 

Kleinkinderen gratis! Alleen        

 € 1,- toeristenbelasting p.p.p.n

 

 

Alle plaatsen zijn voorzien van:

- 10 ampère stroom

- T.v. aansluiting

- Eigen (koud)waterkraan 

- Eigen rioolafvoer

- WiFi (tegen betaling op de plaats)

* Enkele plaatsen met privé sanitair

Comfort+ plaatsen

Ruime velden en plaatsenKostenoverzicht
De velden op de camping zijn ruim

opgezet. Ook de plaatsen zijn daardoor

erg comfortabel en bieden u voldoende

ruimte. Gemiddeld 120 m ² vastegesteld

door de ANWB.  U kunt uw tuinset

heerlijk voor de tent zetten wat u uitzich

geeft op het speeltoestel. Op bijna ieder

veld op de camping is een speeltoestel

aanwezig. Verder is ook het toiletgebouw

op korte loopafstand van ieder veld. 

 

Op enkele velden kunt u de auto naast de

caravan zetten. 

Activiteitenprogramma



Omgeving

Verken de omgeving
Camping Heino ligt in het oosten van

Nederland, ook wel de tuin van

Nederland genoemd: Overijssel. De

omgevin leent zich uitstekend voor

wandelen en fietsen. Maar zeker ook

om activiteiten met de kinderen te

ondernemen. 

Het dorp Heino

Het dorp Heino ligt op 3,5 km van de

camping. Er zijn 4 supermarkten.

Daarnaast zijn er restaurantjes,

terrassen, andere winkels en een

groot buitenzwembad. U vindt er

alles wat u nodig heeft. 

Faciliteiten
- Overdekt zwembad

- Kleine recreatieplas met zandstrandje

- Overdekte speeltuin

- Restaurant 

- Snackbar

- Jeu de boules banen (9 verlichte banen)

- Beach- en sportveld

- Recreatie voor kinderen tijdens vakanties

- Recreatieprogramma voor senioren in juni

en september

- Centrale speeltuin met Airtrampoline

- Pannakooi

- Chilruimtes met WiFi voor onder 12 jaar

en voor 12 +

Een omgeving vol gezellig dorpen, oude

Hanzesteden, prachtige landgoederen,

monumentale boerderijen en groene

natuur. Het is het ideale decor voor mooie

wandel- en fietstochten. Onderweg geniet

u van de vriendelijkheid van de lokale

inwoners.

 

Ook voor kinderen is er heel veel te doen

zoals pretparken, kinder wandelroutes,

bootje varen en nog veel meer!


