Dagprijzen
Volwassene
1-persoonstoeslag
Kind (tot 12 jaar)
Kleine tent (1 pers)
Grote tent
Caravan/camper
Leegstand hoogseizoen

€
€
€
€
€
€
€

4,75 p.p.p.n.
3,50 p.n.
2,00 p.p.p.n.
3,25 p.n.
6,00 p.n.
6,00 p.n.
12,50 p.n.

(hemelvaart-pinksteren, juli en augustus)

Leegstand laagseizoen
Auto (parkeerplaats)
Douche, water, w.c.
Huisdier (aangelijnd)
Wifi
Elektriciteit (6 amp.)
Toeristenbelasting
Milieuheffing
Blokhut (2 pers)

€ 6,00 p.n.
gratis
gratis
€ 1,00 p.d.p.n.
gratis
€ 1,00 p.n.
€ 1,20 p.p.p.n.
€ 0,25 p.p.p.n.
prijs op aanvraag

Hoe komt u bij mini-camping Looierheide?
A77: U neemt afslag Gennep
N271: U neemt afslag Gennep
Bij de rotonde van Gennep gaat u richting
locomotief en busstation.
U neemt de eerste weg links.
Deze blijft u volgen.
Bij de T-splitsing gaat u rechts.
Na ongeveer 1400 meter vindt u aan de
rechterkant mini-camping Looierheide.
Navigatie gebruikers: Let op! voer Looiseweg
met huisnummer 20 in.
Tip: Kijk op onze site voor een persoonlijke
routebeschrijving!

Mini-camping Looierheide
Fam. Geurts-Zegers
Looiseweg 20
6595 PB Ottersum (gemeente Gennep)
Tel: 0485-512366
www.looierheide.nl/info@looierheide.nl
De mini-camping is geopend van 1 april tot 1 oktober
Aankomst: na 11 uur
Vertrek: voor 11 uur

mini-camping

LOOIERHEIDE

Mini-camping Looierheide
is een kleinschalige camping
met vijfentwintig standplaatsen.
De mini-camping grenst aan het
gelijknamige bos- en heidegebied.

De omgeving

Wat kunnen wij u bieden?

- Het kampeerveld bevindt zich in een
bosrijke omgeving
- Diverse vennen, omgeven door stuifduinen,
op loopafstand

-

Ruime plaatsen, alle met stroomaansluiting
Zowel zon- als schaduwplaatsen
Een rustige omgeving
Terreinverlichting
Ruime toiletten en douches

-

Kanoroute op 2 km afstand
Overdekt zwembad en sauna op 2 km afstand
Huifkartochten en paardrijden op 3 km afstand
De befaamde Heldro-ijs winkel op 2 km afstand

-

Grenzend aan Pieterpad
Huisdieren, mits aangelijnd, toegestaan
Recreatieruimte
Verwarmde sanitairruimte

-

Diverse fiets- en wandelroutes in de omgeving
Diverse eetgelegenheden op ca. 1 km afstand
Diverse supermarkten op 2,5 km afstand
Een rustige en stille omgeving

-

Diverse fiets- en wandelroutes aanwezig
Informatie over de omgeving
WiFi (gratis)
Reserveren mogelijk

Mini-camping Looierheide heeft naast
de camping een tuinbouwbedrijf met
in mei/juni volle grond aardbeien.
De Looierheide is gelegen tussen
Maas en Niers en ligt enkele
kilometers van het Duitse Reichswald.
Onze mini-camping is zeer geschikt
voor een rustige vakantie.

