Minicamping
´t Gagel

In de Gelderse Achterhoek ligt in
een mooie bosrijke omgeving
minicamping ’t Gagel.
Het is een kleine gezellige
ouderencamping met:
- verwarmd toiletgebouw;
- gratis draadloos internet
- gezellig binnen zitje;
- verharde voortent plaatsen;
- wasmachine/droger;
- overdekte afwasplaats;

Tot ziens
Voor meer informatie:
Dinant en Ria Brunsveld
Gageldijk 3
7241RJ Lochem
Telefoon: 06 18 30 21 39
0573-251876
www.campinggagel.nl

- jeu de boules baan

NAVIGATIEGEBRUIKERS
LET OP!
De Gageldijk is een
zandweg!
Toets als bestemming in:
Tusselersveenweg
Komt u vanuit Lochem:
1e harde weg rechts.
Komt u vanuit Vorden/Barchem:
1e weg links.

Dinant en Ria Brunsveld
Gageldijk 3
7241 RJ Lochem
Telefoon: 06 18 30 21 39
of 0573-251876
www.campinggagel.nl
e-mail: infogagel@gmail.com
Navigatie-adres Tusselersveenweg

Ligging
De camping is rustig gelegen aan een

Prijzen

zandweg.
U loopt vanaf de camping zo een
natuurgebied in. Ook voor honden
ideaal.
U kunt kiezen uit een plek met wijds
uitzicht over de weilanden, een zonnige
of schaduwrijke plek.

Staplaats voor 2 pers. per overnachting
(incl. toeristenbelasting, elektriciteit,
douche en warm water) € 18,00
Meerdere personen per overnachting € 4,-Honden per overnachting € 1,--

Dus voor elk wat wils!

Bezoekers € 1,--

Faciliteiten

Gebruik wasmachine € 3,50
Gebruik droogtrommel € 3,--

Het verwarmde toiletgebouw is
De camping
Een kleine gezellige ouderencamping, bij
een boerderij met 30 koeien, enkele 2 persoons
overnachtingsmogelijkheden en een caravanstalling.
De voortenten kunnen op verharde plaatsen
gezet worden, dus geen kale plekken.

voorzien van 3 toiletten, 1 urinoir,
2 heren- en 2 damesdouches en
een aparte wasgelegenheid + toilet.
Verder zijn er 2 afwasmogelijkheden,
een wasmachine, droogtrommel, koelkast,
diepvries, centrifuge en een
stortbak voor het chemisch toilet.

Er is een 2 persoons appartement in
het toiletgebouw aanwezig.
Prijs € 35,-- per overnachting.

In de uitgebreide documentatiehoek zijn
Wij hebben gekozen voor een camping
zonder kleine kinderen. Als bezoek zijn ze
uiteraard wel welkom.

fietstochten verkrijgbaar.
Verder is er een goedgevulde ruilbibliotheek aanwezig.
Ook beschikken wij over:
• 2 persoons huisje € 55,00 p.o.
• Trekkershut
€ 25,00 p.o.
• Caravanstalling
Wilt u meer informatie over onze camping of
bezienswaardigheden in de buurt? Ga dan
naar onze website: www.campinggagel.nl.
Wilt u reserveren of heeft u andere vragen
bel dan: 06 18 30 21 39.

