CAMPING
Onze camping WAALHEIMERFARM is bijzonder omdat wij nog een echte boerderij zijn met
melkkoeien die gemolken worden door een melkrobot.
Voor onze gasten hebben wij een kijkersruimte beschikbaar waar u rustig een kijkje kunt nemen en
genieten van uitstraling. Jullie kinderen kunnen vol energie spelen in de hooiberg. Die is geschikt
voor alle weersomstandigheden. Een glijbaan en een schommel is daar aanwezig.
Daarna kunt U melk tappen van onze melktap. Daarin bevindt zich de melk die onze koeien hebben
gegeven. Deze melk leveren wij aan Campina die de melk komt ophalen.
Tevens kunnen de kinderen meewerken en een ritje op de tractor maken samen met de boer.
Een paardje is ook op de boerderij aanwezig dat door campinggasten verwend kan worden.
Deze camping is voorzien van een uniek uitzicht richting Drielandenpunt en bevindt zich aan het
zonnige zuiden van Zuid Limburg.
SPEELWEIDE, TRAMPOLINE, SKELTER
met schommel, wip en een speelhuisje.
Er is een overdekte speel hooiberg met uitzicht naar onze koeien.
Prijzen allen per nacht excl. Toeristenbelasting: jaar 2022.
Tijdens schoolvakanties is reservering mogelijk van:
• midweek: maandag – vrijdag
• lang weekend: vrijdag – maandag
• week: maandag – maandag of vrijdag – vrijdag
Volwassen

€ 6,00

Kinderen t/m 5 jaar

€ 4,00

Kinderen 6 jaar t/m 12 jaar

€ 5,00

Huisdier

€ 3,50

Camper

€ 8,00

Caravan/tent

€ 4,00

Auto/motor

€ 4,00

Warme douche

€ 0,50

Electra 6 ampere

€ 4,00

Wasmachine per keer

€ 4,00

Bezoeker

€ 3,00

Vanaf 6 jaar is toeristenbelasting verschuldigd
Voor de gemeente Valkenburg aan de Geul.
De minimale prijs per kampeerplaats is: € 24,00 per nacht ( inclusief electra, kampeermiddel )
Tijdens schoolvakantie reserveren.
Aankomst: 12.00 uur
Vertrek:
10.30 uur
Het is ook mogelijk om later te vertrekken maar dat gebeurt dan in overleg met de beheerder.
Reservering Aanbetaling: € 30,00 op bankrekeningnummer NL08 RABO 01259 09209 t.n.v.
Dullens-Eijssen
kenmerk: uw reserveringsverblijf
Uw betalingsbewijs meebrengen, dan worden de kosten verrekend met het restant bedrag.

