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Wat biedt camping 
de Vijverhof?

•  25 ruime plaatsen met tegelplateau,  
6 ampère stroom, water en vuilwaterafvoer

•  verwarmde sanitaire voorzieningen en
•  wasmachine, wasdroger,koelkast, centrifuge
•  afwasplaatsen met warm water
•  sportveld, voetbalveld, jeu-de-boulesbaan en 

taffeltennis tafels
•  speeltuin en trampoline
•  skelters, fietsjes, verzorgpony Fientje
•  overdekte fietsenstalling
•  grote recreatieruimte de herberg
•  diverse activiteiten voor jong en oud
•  gratis wi-fi
•  huifkartochten
•  caravanstalling
•  gezinsdoucheruimte

•  te huur:  
5 persoons vakantiewoning 
5 persoons blokhut 
6 persoons stacaravan 
3 persoons toercaravan We zien uit naar uw komst:

Sarina van der Kieft
Ommerenveldseweg 51
4032 NB Ommeren (gld)

Tel. 0344 601973
Mob. 06 21 611 610

Email: info@campingdevijverhof.nl

www.campingdevijverhof.nl

Ommeren
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Nieuw en verwarmd
sanitair en 



Welkom in 
de Betuwe

Camping de Vijverhof is een sfeervolle,  
landelijke boerderijcamping  tussen de Waal, 
Rijn en de Linge .
Kom ook genieten van rust, ruimte en  
gezelligheid met activiteiten.
Kampeerterrein met ruime plaatsen, omgeven 
door een houtwal en hoogstamfruitbomen.
Voor de auto’s zijn er ruime plaatsen op ons 
parkeerterrein.

Regelmatig zijn er animatiemogelijkheden voor 
jong en oud, waarbij de opgroeiende jeugd niet 
vergeten wordt.

Wat denkt u van kampvuur, BBQ, dropping, 
thema-avonden,huifkartocht, voetbaltoernooi, 
tafeltennistoernooi, enz.

De Herberg is een binnenlocatie voor vele 
doeleinden. Te huur voor reünie,familiedag, 
kraamfeest, verjaardag, jubilea, enz.
Er is een bibliotheek, pooltafel, gezelschaps-
spelen en een snackbar.

De omgeving biedt u vele recreatiemogelijkhe-
den. Op 3 km afstand is een recreatieplas.
Onze camping ligt aan vele fietsroutes, mooie 
sfeervolle dorpjes met veerponten en dijken.
In de uiterwaarden bevindt zich diverse fauna. 
In september is de fruitcorso.
Verder zijn er visvijvers, musea, jaarmarkten, 
braderieën enz.

De Omgeving

Vriendelijk verzoek
Op de dag van aankomst bent u welkom vanaf 
13.00. Wilt u op de dag van vertrek de plaats 
om 11:30 weer vrij maken voor de volgende 
gasten?

GEEN aankomst en vertrek met caravan,  
camper of tent op zondag.
Wij houden zondagrust in ere!


