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

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

Op de camping zijn autovrije
velden en velden waar de
auto op het park of naast de
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
- vloerverwarming

Privé-santair naast uw kampeerplaats, voor

maximale privacy en extra gemak en comfort

Midden in het 
rustieke fraaie 

landschap van 
het Overijsselse 

Salland vindt u de 
gezellige familie- en 

seniorencamping Camping Heino. 

Camping Heino biedt haar gasten  
mooie kampeervelden, zeer goede 
sanitaire voorzieningen en een groot 
overdekt zwembad.

Tijdens de schoolvakanties bruist de familie-
camping van gezelligheid en zijn er veel 
activiteiten voor de (klein)kinderen. 

In het voor- en naseizoen bruist het van 
de 55+gezelligheid.

Dan is het een aangename drukte van 
levensgenieters die zich niet hoeven te 
haasten en naar Camping Heino komen om 
te genieten van rust, ruimte, natuur en om, 
als het u uitkomt, mee te doen aan allerlei 
leuke activiteiten. Voor kinderen die met opa 
en oma mee komen zijn er enorm veel 
speeltoestellen, een grote overkapte speel-
tuin en een apart peuterbad.



Gemak dient de mens...

Onze uitgebreidde en

moderne faciliteiten

garanderen u een

comfortabel verblijf

op Camping Heino!

De moderne toiletgebouwen zijn
voorzien van:
- douches        - kindertoiletten
- familiedouches   - kinderwastafels
- privé sanitaire ruimtes met wastafel,
 spiegel en stopcontact
- mindervalide-toilet en doucheruimte
- douches met temperatuurregeling
- babyroom met magnetron  

De toiletgebouwen zijn verwarmd (indien nodig).

De ruim opgezette toiletgebouwen
zijn modern ingericht.
U kunt gebruik maken van het
sanitair met een faciliteiten-sleutel.
Deze kunt u (betaald) opwaarderen
bij de receptie.



Op Camping Heino vinden we uw 
vakantiebeleving en die van de 
kleinkinderen heel belangrijk.
Plezier, gemoedelijkheid, samen
zijn en persoonlijkheid staan bij
ons voorop.
In de vakanties is er een animatie-
programma voor kinderen en
in juni en september zijn er volop   
   activiteiten voor senioren.

Veel faciliteiten voor ontspanning en gezelligheid.
Faciliteiten:
* recreatieprogramma voor
 senioren in juni en september
* animatieprogramma voor 
 kinderen tijdens vakanties
* speelvijver met zandstrandje
* gezellig restaurant
* snackbar
* wifi (met betaalde code)
* recreatieruimte
* overdekte speeltuin
* grote pannakooi
* chill-ruimte met gratis wifi
* beach- en sportveld 
* 9 verlichte jeu de boules banen
* wasserette 
* winkelhoekje
* centrale speeltuin
 met airtrampoline

In het grote binnenzwembad (diepte: 1.40 mtr)
kunt u naast recreatief zwemmen ook 's morgens
baantjes zwemmen van 08.00 tot 09.00 uur.
In juni en september is er wekelijks aquajoggen.

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

Genieten in het 

schitterende overdekte

zwembad van Camping Heino



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

Alle informatie hierover vindt u op onze website.

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
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Geniet van de luxe van

een chalet, stacaravan

of kampeerlodge én

van de faciliteiten

van Camping Heino

2- of 3-pers. trekkershuisje2- of 3-pers. trekkershuisje2- of 3-pers. trekkershuisje
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Ouders van gezinnen met tweeverdieners kunnen vaak maar een 
beperk t  aan ta l  vakan t iedagen opnemen,  te rw i j l  de
kinderen 6 weken schoolvakantie hebben. 
Speciaal voor die gezinnen hebben wij het opa en oma-
arrangement samengesteld.
Kinderen kunnen dan vertrouwd en gratis* met opa en oma 
mee op vakantie naar Camping Heino en de ouders gaan 
met een gerust gevoel naar het werk. Voor opa, oma en de
kinderen is het geweldig. De kinderen beleven dagelijks vol-
op speelplezier en opa en oma genieten van hun vakantie én 
van de kleinkinderen.
Kortom, de ideale oplossing voor de hele familie...
- aankomst en vertrek elke dag mogelijk
- incl. elke ochtend 4 vers-afgebakken broodjes en een krant.
* m.u.v. toeristenbelasting

Levensgenieters arrangement.
- aankomst en vertrek elke dag mogelijk
- incl. elke ochtend 4 vers afgebakken 
 broodjes en een krant.

Juni-maand arrangement
- ca. 4-5 weken kamperen in juni-juli
- zes dagen per week activiteiten

September-maand arrangement
- ca. 4-5 weken kamperen in aug-sept
- zes dagen per week activiteiten

Sallands levensgevoel arrangement.
Dit arrangement is gelijk aan het
juni-arrangement, maar maar duurt
ca. 6-7 weken.

55+ levensgenieters arrangementen

Activiteiten
Een greep uit de mogelijke activiteiten tijdens 
de juni- en september-maand-arrangementen:
- aquajoggen
- klootschieten
- fietstocht met picknick
- musea bezoek
- muziek avond
- barbecue
- jeu de boules
- handboogschieten
- fietsbingo
- diverse excursies

Arrangementen voor 55-plussers

Opa en oma-arrangement

GeweldigeGeweldige

          omgeving          omgeving

Geweldige

          omgeving
Het Sallandse landschap is
ideaal voor prachtige wandel-
en fietstochten.
Het is een aangename afwisseling
van vlakke velden, glooiende heuvels 
als de Holterberg (Nationaal Park!), de 
Lemelerberg, de Haarlerberg en de 
Noetselerberg, mooie heidegebieden 
en een prachtig stuifzandgebied (de Sa-
hara bij Ommen).
Door dit alles banen prachtige riviertjes 
als de Regge en de Vecht zich hun
eigen weg door een fraai stroomdal-
landschap.
De oude cultuur vindt u daarbij terug in 
de authentieke eeuwenoude dorpjes 
(o.a. Junne) en bij de prachtige landhui-
zen en kastelen, waarvan u er rondom 
Heino drie kunt vinden.
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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


