Niet zomaar een camping ...
In 2011 werd de camping.door
de nieuwe eigenaars volledig gerenoveerd. Als prioriteiten werden netheid, rust, ruimte, ontspanning, veiligheid en comfort gesteld. Het resultaat is een
domein waar jong en oud zich thuis voelt.

Ruime kampeerplaatsen ...
Onze gasten zijn verzekerd van goed bereikbare en
ruim afgebakende percelen. Elk voorzien van wateraansluiting, elektriciteit
en afvoer. Zowel zonnige als
schaduwplaatsen
zijn beschikbaar.

Doorreizigers ...
Het terrein is op amper 3 km. gelegén van de autosnelweg E 25. Het is bijgevolg de 'ideale plaats voor; doorreizigers van en naar het zuiden die hun reis willen onderbreken.
Voor deze gasten werden volledjg verharde plaatsen aangelegd,
waarbij auto en caravan niet ontkopf2.eld moeten worden en
waarbij vlot kan in- en uitgereden worden. Ook deze plaatsen zijn voorzien van wateraansluiting,
elektriciteit
en
afvoer.

Campers ...
Ook campers zijn van harte welkom. Speciaal'voor
deze kampeerders werden verharde en afgebakende
percelen aangelegd. Deze zijn voorzien water-, rioolen elektriciteitsaansluiting.
Een servicestation
voor
campers is eveneens op het terrein aanwezig. Ideaal
voor een romantische
uitstap, want uw stekje is onmiddellijk palend aan ons bergstroompje
"La Folerie".

Sport, spel en animatie ...
Kinderen kunnen zich uitleven op het ruime speelplein en in het
speelbos. Het verwarmd openlucht zwembad laat iedereen van een
verfri?sende duik of lekkere plons genieten.
Fietsers, mountainbikers
en wandelaars ontdekken verrassend
mooie tochten in de directe omgeving. De aanpalende bossen zijn
een unieke plek voor de actievelingen op zoek naar een challenge-parcours.
Tijdens het; hoogseizoen organiseert een animatieteam
activiteiten met aandacht voor iedere leeftijdsgroep.
Op het terrein is volgende accommodatie
gratis
ter beschikking:
petanque - hindernisparcours
- tafeltennis - verwarmd openluchtzwembad-ruim speelplein voor kinderen tot 16 jaar - basket - volleybalvoetbalspeelbos - go-carts
- spring kasteel - privé bossen voor challengeparcours en het "uilennest'· als overdekte
verzamelplaats
voor de jeugd.

Bevers als gasten ...
Op een afgelegen

gedeelte

van ons domein

hebben bevers hun

vaste stek gevonden. Deze grootste soort van knaagdieren in
Europa zijn vooral bekend voor het aanleggen van dammen en
kanalen waarmee zij de waterhoogte
in de omgeving kunnen
reguleren. Als bouwmateriaal
gebruiken ze hiervoor stammen,
takken, modder en stenen. Uit respect voor de natuur hebben we bij de renovatie- en opkuiswerken
van ons terrein,
het territorium
van deze dieren volledig met rust gelaten.
Zo kan u straks tijdens uw verblijf op ons domein kennis
maken met de leefwereld van deze uiterst actieve dieren.
De door bevers aangevreten stammen of gevelde bomen
zullen u ongetwijfeld versteld doen staan.

Campingshop ...
In ons winkeltje, palend aan de receptie, kan u terecht voor
basisproducten.
Indien u 's avonds voor 18u. brood bestelt,
dan kan u het de volgende morgend gaan ophalen. Rechtstreeks van bij de warme bakker.

Receptie ...
Ons conciërge echtpaar staat graag ter uwer beschikking mocht u vragen of problemen hebben.
Wenst u meer informatie omtrent bezienswaardigheden in de streek, aarzel dan niet hen te contacteren.
Ook voor, gasflessen

kan u op de receptie terecht.

Lectuur ...

~

Wenst u tijdens uw vakantie een boek te lezen? In de receptie
vind je boeken van diverse genres. Je kan ze gratis lenen.
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Unieke ligging...
De centrale ligging van de camping is bij uitstek geschikt
om van korte uitstapjes naar betoverende, historische
gemeenten en bezienswaardigheden
een evenement
te maken. Denk maar aan Durbuy, La Roche-en-Ardenne, Hotton, Spa, Banneux, Vielsalm, de watervallen van Coo, het circuit van Francorchamps,
de
grotten van Han en Remouchamps,
het safaripark Monde Sauvage in Aywaille, ...
Ook de bekende zondagochtend markt [het jaar
rond] van het plaatsje Bomal is zeer in trek en
dit niet alleen bij de plaatselijke bevolking maar
ook bij de vele toeristen.
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SClnitClire gebotlwen_ ...
We werden meermaals g.•.
efeleciteerd me'(on~e sanitai-re~ruimten.
Absolute prioriteit wordt gegeven aan netheid. Ze werden ingericht met het oog op de verzorging van onze gasten. Deze ruime en
verwarmde ruimtén zijn voorzien van douches~ familiedouche
[1],
ge~c~heiden toile~ten eri:wasgeleg"'enheid, wastafe~ in afsluir;.
bare•..•
cabines, ligbaden [2], baby-ruimte
[1], mindervaliden
accommodatie" en aparte plaats voor keukenafwas .••.
Daarnaasl •.is er een ruimte met wasmachine,
droogkast en
ttrijkge1egen~eid.
~
Uiteraard is er ook een specifieke
v~n chemisc~e toiletten.

BClr/RestClurClnt

plaats voor de lediging

'Ness' ...

In ons restaurant 'Ness' met-huisE~lijke zithoek en ho~tkachel
kan u tijdens de weekends en schoolvakanties
[raadpleeg;';'onze
website voor de tijdstippen van ope.~ing) geniéten van een lekker:;~
maa ltijd en een gezellige ambiance. De ba r met biljarf of, de geze'llige
buitenterrassen
kunnen~uw-pl~kje worden voor het nuttigen van een
drankje. In het hoo"gseizoen worden gevar.ieerde muziek- en
animatieavonden
alsook eetfestijnen
georganiseerd.
Ook privéfeestjes zijn mogelijk.

Frituur ...
Ben je op zoek naar,een vlugg.e_maaltijd"'oJ
snelle hap dan kan je tijdens de weekends
en schoolvakanties
[raadpleeg onze website
voor de tijdstippen van opening] terecht in
onze frituur met gevarieerd aanbod.

Internet ...
Wil je ook op vakantie bereikbaar blijven?,
Geen nood' In ons speciaal ingericht internetlokaal kan u met uw draagbare computer kosteloos op het internet gaan surfen of uw émails
downloaden.

AfvCllwClter en ClfvClI...
Ook wij dragen zorg voor het milieul Al onze kampeerplaatsen en gebouwen zijn aangesloten op een eigen professioneel waterzuiveringsstation
en we voorzien ons van
drinkbaar water via een eigen waterbron die op geregelde
tijdstippen door een extern labo wordt gecontroleerd
op
zuiverheid.
Het afval sorteren we op basis van papier/karton,
pmd, groen- en restafval.

glas,
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Uw eigen stacaravan of mobiele~chalet ...
Voelt u zich aangetrokken
tot dit unieke vakantieparadijs?
Aarzel niet en neem contact met ons op.
Er zijn nog enkele ruime plaatsen met~nieuwe stacaravans
en mobiele chalets beschikbaar.

365 dagen
ter uwer beschikking...
De Ardennen viert elk jaar de vier seizoenen
zondere wijze.

op een bij-

De
groentinten,
~ lente zorgt voor duizendeö verschillende
~
wilde bloemenpracht
en een overdaad"aan bosgeuren.
De zomer-is bij ons ook~bij warm weer aangênaam. De ligging
op 420 m. hoogte en de aanpalende bossen verlagen de vochtig
heid en zuiveren de lucht.

In de herfst beleven we een waar kleurfeest met bruine, gele, oker, violette en blauwe bladeren, struiken
en wilde grassen.
En of dit alles nog niet genoeg
is, zullen, als de winter zich
met sneeuw tooit, de schitterende
langlaufloipen
grenzend aan de camping zich voor u openen. De ski-fanaten
kunnen zich dan uitleven op
de skipistes van de Baraque Fraiture op amper 5
minuten afstand van de
camping.
Opdat u dit alles zou kunnen mee beleven, zijn we het
ganse jaar geopend. De permanente aanwezigheid van het
conciërgekoppel
garandeert

en
u een
ondersteuning.
prima ontvangst

VerhuurCiccommodCities
Voor onze gasten zonder tent, camper of
caravan zijn er luxe stacaravans, trekkershutten [met ingerichte keuken, wc en wastafel] of een chalet-woning
[tot 6 personen]
beschikbaar.
Aanvullende
gen.

gegevens kan u bij ons opvra-
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Routebeschrijving:
Op E 25 afslag nr. 49 (Manhay) nemen. Dan N 822 richting Lierneux volgen.
Eerste afslag naar Malempré nemen. Er zijn richtingsborden specifiek van de camping opgesteld
vanaf de beide afritten van de E 25.

