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Kortom
   Rustige camping voor volwassenen 

   Ruime plaatsen 

   Schoon sanitair

   Natuurcamping met vijvers

   Goed restaurant met terras

Mooiste camping van Nederland
Trots zijn we dat we verkozen zijn tot de mooiste
charmecamping van Nederland. Sinds 2013 staan we ook 
bekend als de beste 50+ camping.

Naast 50plussers is iedereen welkom die houdt van écht 
rustig kamperen in de natuur.

Wat ons zo bijzonder maakt?

De heerlijke rust van kindvrij kamperen op royale 
plaatsen in een weidse omgeving.

www.dedrieprovincien.nl

CAMPING

DE DRIE PROVINCIËN
Uniek mooi gelegen op de grens van 
Groningen, Friesland en Drenthe

Landelijk gelegen voor mooie fiets- en 
wandeltochten vanaf de camping.

Kom genieten van rust en ruimte

Parkachtig terrein met drie vijvers waarin gevist mag 
worden. Weldadige rust en fijne sfeer.

Mooiste camping voor rustzoekers



Camping
Onze camping is ideaal voor wie van écht rustig kamperen 
houdt, zonder kinderen. Uniek mooi gelegen te midden van 
Groningen, Friesland en Drenthe.

U kampeert op ruime plekken omzoomd door fraaie 
beplanting, voor uw privacy. De vijvers verhogen de 
weldadige ontspanning en sfeer op de camping. 

Pluspunten? Het parkachtige terrein met drie visvijvers 
én een restaurant aan het begin van de camping. Omgeving

U verblijft midden in de natuur; voor u ligt een bos met 
vennen en heide. Achter en naast u een weids grasland 
waarin u klein wild ziet zoals hazen, fazanten en reeën.

De landelijke omgeving combineert het weidse Groninger 
landschap, de Friese meren en de Drentse bossen. 
Afgewisseld met gezellige brinkdorpen.

Heerlijk gebied om te relaxen en te genieten!

Genieten van rust en ruimte

Eropuit
Fietsen en wandelen kan hier eindeloos mooi.

Dichtbij zijn gezellige steden zoals Groningen, 
Leeuwarden en Assen, authentieke brinkdorpen met 
gezellige terrassen en tal van interessante musea.

Ontdek de schoonheid en kalmte van het Noorden!

Vanuit de camping maakt u mooie uitstapjes in de 
uitgestrekte natuur en de rijke historie van onze drie 
noordelijke provincies. Suggesties voor uitjes en 
fietsroutes liggen voor u klaar.


