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Actief kamperen in 
een nationaal 
park

De Reeënwissel
Drenthe

Aan het Drents Friese Wold

Paardrijden en Mountainbiken

Modern spelen met Active games



Natuur en rust buiten de schoolvakanties

Camping de Reeënwissel is een camping gelegen 

op de grens van Drenthe en Friesland direct aan het 

Nationaal park Drents Friese Wold dat met 6000 ha 

een van de grootste aaneengesloten bosgebieden van 

Nederland is. 

Kamperen op deze mooie camping in Drenthe staat 

buiten de schoolvakanties voor rust, natuur, wandelen 

en fietsen.

Volop activiteiten tijdens de schoolvakanties

Tijdens de schoolvakanties biedt onze camping gezin-

nen met kinderen een eigentijds recreatieprogramma. 

Active games, zwemmen, duiken, en het bos in op de 

mountainbike, hoe cool is dat. Camping de Reeënwis-

sel heeft een eigen manege waar je lessen kunt nemen 

en bosritten kunt maken. Je eigen paard kan ook mee 

op vakantie.

Zeer ruime kampeerplaatsen

Er zijn wel meer campings in Drenthe, maar zelden zijn 

de voorzieningen zo compleet. Het kampeerterrein van 

de Reeënwissel is goed onderhouden en zeer ruim 

opgezet. Alle plaatsen zijn voorzien van 10 Amp. stroom 

en een televisieaansluiting. Op de comfortplaatsen 

heeft u ook een eigen watertappunt en afvoer. Vanaf 

de camping loopt u zo het nationaal park Drents Friese 

Wold in, zonder dat er een weg tussen loopt. 

Kamperen in een Nationaal park

Camping de Reeënwissel ligt in Drenthe direct aan het 

Nationaal park Drents Friese Wold. Vanaf de camping de 

Reeënwissel kunt u nog een aantal nationale parken mak-

kelijk bereiken op de fiets zoals het Dwingelderveld, maar 

ook het Fochteloërveen en het Holtingerveld. De cam-

ping ligt nabij de dorpen Appelscha, Diever en Dwingeloo 

en de stadjes Emmen, Meppel, Hoogeveen en Assen.
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Een luxe bungalowtent huren

Op de Reeënwissel kan je een riante bungalowtent huren, 

welke is ingericht voor 6 personen. De bungalowtenten heb-

ben veel binnenruimte, met daarin 3 (standaard) slaapver-

trekken en zijn voorzien van een complete inrichting. Natuur-

lijk is er op gerekend dat je buiten kunt zitten, zo staat er voor 

de bungalowtent een ruime party-tent!

Stacaravan huren

Op de Reeënwissel kan je een ruime stacaravan huren, wel-

ke is ingericht voor 4 personen. De caravans hebben veel 

binnenruimte, met daarin 2 slaapvertrekken en zijn voorzien 

van een complete inrichting. De bank van de eetkamer is uit 

te klappen zodat er een bed ontstaat voor een 5e en 6e per-

soon. Buiten op het terras staat een tuinset met een parasol. 

Prima sanitaire voorzieningen

Het schone en moderne sanitair op de camping voldoet aan 

alle wensen van deze tijd. De vloerverwarming zorgt ook tij-

dens frisse avonden voor een aangename temperatuur. De 

aparte wascabines zorgen voor privacy en er is apart sanitair 

voor baby’s en minder validen. Ook is er een gezinsdouche  

met twee douchekoppen. De toiletten zijn voorzien van toilet-

papier en bij de wasfonteintjes is zeep en een handendroger 

aanwezig.

Draadloos internet overal beschikbaar

Op het gehele terrein van camping de Reeënwissel is prima 

WIFI bereik. Bij de receptie kan je een ticket kopen om toe-

gang te krijgen tot internet.

Zwem - en natuurbad vlakbij

Het openluchtzwembad ligt bij de receptie net buiten ons ter-

rein. Onze gasten hebben altijd gratis toegang. Het zwem-

bad is geopend vanaf Hemelvaart tot eind augustus. 

Het “Blauwe meer” is de mooiste recreatieplas van Drenthe 

en ligt op 3 km van de Reeënwissel. De plas wordt beheerd 

door Natuurmonumenten.
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Kies voor een paardenvakantie in Drenthe

Neem je eign paard mee op vakantie en ontdek hoe mooi het 

rijden is in het Drents Friese Wold. Vanaf de camping rijdt je 

direct het nationaal park in met ca. 175 km aan bewegwijzer-

de ruiter- en menroutes. Op FNRS manege van camping de 

Reeënwissel kunt je lessen volgen en  bosritten maken of je 

eigen paard meenemen.

Met je moutainbike direct het bos in

In het Drents Friese Wold ligt 50 Km mountainbikeroute. In 

het bijzonder achter camping de Reeënwissel ligt een zeer 

selectief stuk van de route. In de vakantieweken worden van-

af de camping tochten georganiseerd. Mountainbikes zijn op 

de camping te huur. De laatste week van juli wordt jaarlijks 

de ATB4daagse georganiseerd op camping de Reeënwissel.

Uniek op de Reeënwissel, Active Gaming

Active gaming combineert de beleving van gamen met in-

tensief bewegen. Op de Reeënwissel zijn gratis drie active 

games beschikbaar. Buiten staat de interactieve voetbal-

muur Sutu die garant staat vor een bijzondere voetbalbele-

ving. Binnen op de “active game zolder “ ligt de “Eyeplay” 

een interactieve gamevloer en de gameconsole X-box Kinect 

met een groot scherm.
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Adresgegevens

Camping De Reeënwissel

Bosweg 23 | 9423 TA Hoogersmilde

Tel. +31-(0)592-459356

reeenwissel@ardoer.com

www.ardoer.com/reeenwissel

Vakantie in Drenthe

Uren struinen door de natuur zonder iemand tegen 

te komen in een van de Nationale parken of natuur-

gebieden? Een dierentuin, outdoor centrum, pret-

park, galerie of museum bezoeken? Wellicht een 

mooi evenement op het TT-circuit, een leuk stadje 

of een prachtig brinkdorp bekijken? Drenthe heeft 

het allemaal. Bij de receptie van camping de Ree-

enwissel vindt je meer dan 150 folders van grote en 

kleine dagattracties. De medewerkers op de recep-

tie kunnen je helpen een keus te maken.

Nationaal park Drents Friese Wold

Op de grens van Zuidwest Drenthe en Zuidoost 

Friesland, ligt een bijzonder gebied. Het Nationaal 

Park Drents-Friese Wold is met 6000 Ha  één van 

de grootste natuurgebieden van Nederland.

De vele recreanten worden niet alleen aangetrok-

ken door het schitterende natuurgebied maar ook 

door de mooi wandel, fiets, ATB- en ruiterpaden die 

vele kilometers lang zijn. Vanaf camping de Reeën-

wissel kunt u direct de bossen in zonder een weg 

te hoeven oversteken.
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Meer informatie en tarieven vind je op onze website. De Ardoer app is een handig 

hulpmiddel voor tijdens je vakantie bij een Ardoer vakantiepark; download de app gratis! 

Wil je leuk nieuws volgen en ben je fan van Ardoer? 

Like ons via www.facebook.com/ardoer!

Ardoer.com is een samenwerkings-

verband tussen zelfstandige familie-

vakantieparken op de mooiste plekken 

van Nederland. 

Kwaliteit en gastvrijheid staan bij ons 

hoog in het vaandel. Naast goede 

en bijzondere faciliteiten vind je veel 

diversiteit bij de Ardoer parken. 

Want waar de één het liefst de rust 

opzoekt rond de tent of caravan, 

wil de ander juist er op uit en over-

nachten in een luxe of avontuurlijke 

verhuuraccommodatie. Bij de unieke 

Ardoer.com familievakantieparken vind 

je het allemaal en met de kwaliteit en persoonlijke service die je mag verwachten van een gastheer of gastvrouw met hart 

voor hun gasten. 

En omdat ieder park uniek is met een eigen karakter, raak je bij Ardoer nooit uitgekeken! 

Persoonlijke gastv rijheid

Grote variatie in kampeerplaatsen

Bijzondere acommodaties

Wije Werelt

Westhove

’n Kaps

Ginsterveld

Hertshoorn

Zwinhoeve

Welkom bij Ardoer.com!

www.ardoer.com
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Brabant
1   Duinhoeve
2   Herperduin
3   Kienehoef
4  Klein Oisterwijk
5   Reebok
6   Ullingse Bergen
7   Witven

Drenthe
1   Diana Heide
2   Reeënwissel

Limburg
1  Heldense Bossen 

Noord-Holland
1   Noorder Sandt
2   Sint Maartenszee

Overijssel
1   Akkertien op de Voorst
2   Rheezerwold
3   Holterberg
4   Noetselerberg
5   Kaps

Gelderland
1   Ackersate
2   Bosgraaf
3   Haeghehorst
4   Hertshoorn
5   Jutberg
6   Wije Werelt
7  Rotonde

Zeeland
1   Duinoord
2   Ginsterveld 
3   International
4   Julianahoeve
5   Meerpaal 
6   Ons Buiten
7   Paardekreek
8   Pekelinge
9   Scheldeoord

10   Westhove
11   Wijde Blick
12   Zeeuwse Kust
13   Zwinhoeve
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Grandioos Drenthe

Fantastisch Overijssel

Heerlijk Noord-Holland

Verrassend Gelderland

Onvergetelijk Limburg

Uitgestrekt Z eeland

Veelzijdig Brabant

Eerlijk in prijs Hoge kwaliteitGeen reserveringskosten Kinderen tot 2 jaar gratis
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