Routebeschrijving
Vanaf Hardenberg:
-

Richting ‘Rheeze/Diffelen’
Rechts tegenover ‘De Vechtvallei’

Vanaf Mariënberg:
- Richting ‘Rheeze/Diffelen’
- Links tegenover ‘De Vechtvallei’
Adres: Rheezerweg 111, Diffelen

SVR-camping

DE KLEVE

Rheezerweg 111 – 7795 DB Diffelen
(gem. Hardenberg)
Telefon: 0523 – 237834
e-mail: info@dekleve.nl
website: www.dekleve.nl

SVR camping ‘De Kleve’ ligt in een bosrijke omgeving,
waarin naar hartenlust gefietst en gewandeld kan worden.
We hebben sinds 2017 een nieuwe sanitaire ruimte en sinds
2018 ook een nieuwe (af)wasruimte.

Achter de gebouwen
is het ruime kampeerterrein van 18
plaatsen, met daarbij een grasveld met
speeltoestellen.

De camping is mooi gelegen met uitzicht over de weilanden
en op het bos. U kunt er volop genieten van rust en vrijheid in
een bijzonder afwisselende landschap.
‘De Kleve’ ligt ongeveer
5 km ten zuidwesten van
Hardenberg, het stadje aan
de Vecht, tegen de bossen
van
Hardenberg/Ommen
met veel fietspaden en
vlakbij de recreatieplas ‘De
Oldemeyer’, waar gefietst,
gewandeld en gezwommen
kan worden.

Enkele campingregels
- Er mag 1 auto bij de kampeerplaats worden geparkeerd.
- Honden dienen aangelijnd te zijn en buiten het
kampeerterrein te worden uitgelaten.
- Op zondag zijn we gesloten, dat betekent
dat wanneer u zondags wilt vertrekken
u zaterdags dient af te rekenen.

Tarieven Kampeerterrein 2020
Prijzen per dag

All-in prijs voor 2 personen
Caravan of tent
Camper
Personen vanaf 12 jaar
Elektriciteit (10 Ampère)
Auto
Toeristenbelasting p.p.
Douche en warm water
Kinderen tot 12 jaar
Hond
Wasmachine
Bezoekers p.p.
Niet SVR leden p. p. extra

16,3,00
4,00
3,50
3,00
1,00
1,00
Gratis
2,00
0,50
3,00 per keer
0,50
0,50

Arrangementen:
Periode van 1 maand:
2 maanden:
3 maanden:
Seizoenplaats (4 april t/m 3 oktober):

€ 375,€ 575,€ 700,€ 950,-

(is incl. toeristenbel. voor 2 pers., maar excl. wasmachine en bezoek)

Voor nadere inlichtingen kunt u ons altijd bellen of e-mailen. Wij
zouden het leuk vinden u als gast te mogen begroeten!
Hartelijke groeten,
Jan en Froukje Neutel

Tarieven vakantiewoning 2020
Prijzen per week
Vakantiewoning (6 pers.)

Laagseizoen

Hoogseizoen

250

300

Nb! Huisdieren zijn in onze vakantiewoning niet toegestaan.

Periodes
Hoogseizoen
2020

Meivakantie

25-04 t/m 02-05

Zomervakantie

04-07 t/m 29-08

