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AMSTERDAM Enschede

          Heino (ca. 7000 inw.) is dankzij de   
     centrale ligging vanuit het hele land 
goed bereikbaar met de auto of het 
openbaar vervoer.
Het NS-station in Heino ligt op 4 km  
afstand.

Camping Heino ligt ca. 3 km van Heino,
7 km van Raalte, 15 km van Zwolle,
25 km van Deventer en 20 km van het 
toeristische Ommen.

Camping Heino
Schoolbosweg 10
8141 PX  Heino
Telefoon (0572) 39 15 64
www.campingheino.nl
GPS: 52, 26 22 - 06, 16 50

Download onze
campingheino-app

/campingheino

waardering 8,5

Ons doel is

groot binnenzwembad
met glijbaan

actief recreatieteam

grote overkapte
speeltuin

speeltoestellen
op de velden

zwemplas met strand
en klimwand

kindvriendelijk
restaurant en

snackbar

uw thuisgevoel...



      Uw kinderen
 krijgen het druk op
   Camping Heino!

Midden in het 
rustieke fraaie 

landschap van 
het Overijsselse 

Salland vindt u 
Camping Heino. 

Een middelgrote maar overzichtelijke 
familiecamping met een gemoede-
lijke sfeer en persoonlijke aandacht 
voor de gasten. De camping heeft 
uitstekende voorzieningen met o.a. 
een overdekt zwembad met glijbaan 
en overdekte speeltuin.

Op Camping Heino beleeft u uw vakantie 
zoals het bedoeld is; heerlijk genieten van 
aangename rust terwijl de kinderen spelen 
of meedoen aan het gevarieerde recreatie-
programma van het recreatieteam.

Vakantie voor iedereen dus! 

Als u niet over een kampeermiddel beschikt, 
kunt u op Camping Heino een comfortabele 
stacaravan, chalet of kampeerlodge huren.

Nieuw 

op Camping Heino:

verwarmd privé-sanitair

met douche bij uw

kampeerplaats. 

Op Camping Heino vinden we
de vakantiebeleving van u en
uw kinderen heel belangrijk. 
Daarom worden er in het 
vakantieseizoen vele leuke 
activiteiten voor alle leeftijden 
georganiseerd.
Op onze website leest u 
wat er allemaal te doen is.

Het grote binnenzwembad heeft een diepte van max. 
1.40 mtr.. Er is een apart bad voor de kleinsten.

Het zwembad is voorzien van:
- grote waterglijbaan van 26 meter 
- bubbelborrelbank
- apart binnenpeuterbad met niveauverschil
 en mini-glijbaan 
- apart peuterbad buiten (weersafhankelijk geopend)

Zwemplezier voor iedereen
in het schitterende overdekte
zwembad van Camping Heino

Veel faciliteiten
voor ontspanning
en gezelligheid

Faciliteiten:
* Overdekt zwembad
* Kleine recreatieplas met
 zandstrandje
* Overdekte speeltuin
* Restaurant en snackbar
* Jeu de boules banen
 (9 verlichte banen)
* Beach- en sportveld
* Recreatie voor kinderen
 tijdens vakanties
* Centrale speeltuin met
 Airtrampoline
* Pannakooi
* Wasserette 
* WiFi: - gratis op het
      centrale plein
     - betaald op de plaats
* Chillruimtes met WiFi



Gemak dient de mens...

Onze uitgebreidde en

moderne faciliteiten

garanderen u een

comfortabel verblijf

op Camping Heino!

De twee grote sanitairgebouwen 
zijn voorzien van:
- toiletten        - kindertoiletten
- douches        - kinderwastafels
- familiedouches
- privé-ruimtes met wastafel,
 spiegel en stopcontact
- mindervalide-toilet en doucheruimte
- douches met temperatuurregeling
- babyroom met magnetron
- stortplaats chemisch toilet

De toiletgebouwen zijn verwarmd (indien nodig).

Verdeeld over de camping staan twee grote 
sanitairgebouwen. Deze zijn zeer ruim 
opgezet en modern ingericht. Daarnaast 
is er één klein toiletgebouw met alleen 
toiletten. U kunt gebruik maken van 
het sanitair met een faciliteiten-
sleutel. Deze kunt u (betaald) 
opwaarderen bij de receptie.

Alle kampeervelden zijn erg ruim 
opgezet. De royale kampeerplaatsen
zijn door de ANWB vastgesteld op 
gemiddeld 120m².
Op de kampeervelden zijn huisdieren 
(aangelijnd) toegestaan.

Iedere plaats is voorzien van:
- 10 ampère stroomaansluiting 
- T.v. aansluiting
- Koudwaterkraan 
- Eigen rioolafvoer
- Wifi (betaald)

Op de camping zijn autovrije
velden en velden waar de
auto naast de tent of caravan
mag staan.
Campers kunnen gewoon op
de kampeervelden staan.

Op bijna alle velden zijn één

of meerdere speeltoestellen

voor de kinderen aanwezig

Deze comfortabele
privé-sanitaire ruimtes
zijn voorzien van:
- wastafel
- stopcontact     
- toilet
- ruime douche met
 inklapbare douchestoel 

Privé-santair naast uw kampeerplaats, voor

maximale privacy en extra gemak en comfort



      Uw kinderen
 krijgen het druk op
   Camping Heino!

Op Camping Heino kunt u behalve kamperen
ook diverse accommodaties huren:
- 5-pers. luxe kampeerlodge
- 4- en 5-pers. chalets
- 4- en 5- pers. stacaravans
- 2- en 3- pers. trekkershuisjes

De chalets zijn gesitueerd aan de rand van de
camping op een apart veld, met veel privacy
en enkele chalets hebben uitzicht op de
landelijke omgeving.
De kampeerlodge, stacaravans en trekkers-
huisjes staan verspreid op de camping.
Als u een accommodatie huurt kunt u uiteraard
ook gebruik maken van alle faciliteiten en recreatie-
activiteiten die de camping te bieden heeft, zoals
het overdekte zwembad en het gezellige restaurant.

5-pers. kampeerlodge5-pers. kampeerlodge5-pers. kampeerlodge

4 en 5-pers. stacaravans4 en 5-pers. stacaravans4 en 5-pers. stacaravans

Geniet van de luxe van
een chalet, stacaravan
of kampeerlodge én
van de faciliteiten
van Camping Heino

trekkershuisjetrekkershuisjetrekkershuisje

De Remise, gezellig en betaalbaar

restaurant met royaal zonneterras

en een uitstekende snackbar

Het terras heeft uitzicht over het 
speelplein, met speeltoestellen en 
de grote airtrampoline.
Bij de bar is een biljart, een 
loungehoekje en er zijn dartborden.
De grote zaal wordt gebruikt voor 
diverse recreatieactiviteiten, als 
shows, bingo, klaverjassen e.d..

Heeft u aan het einde van de dag geen zin om te 
koken? Wij geven u groot gelijk.
Schuif gerust aan in ons sfeervolle restaurant of op 
ons royale terras. In de keuken wordt gewerkt met 
veel dagverse (streek)producten.
De gevarieerde kaart biedt u smakelijke en 
gevarieerde lunchgerechten en royale plates,
maar ook uitgebreide à la carte gerechten.
En... lekker eten is bij ons nog betáálbaar.
Naast het restaurant is er voor de lekkere
trek tussendoor of afhalen een uitgebreide 
snackbar. De snackbar staat bekend
vanwege z'n overheerlijke softijs.

Wij wensen u een prettig verblijf

op onze gezellige familiecamping!


