eencamping
keukenruimte met o.a. wasmachine, droogtrommel en centrifuge.
De

De visvijver

Camping ‘t Dekske ligt geheel verscholen tussen mooi gevarieerde begroeiing en is rustig
 Van
Verharde
gelegen.
het nabijcamper-plaatsen
gelegen vliegveld wordt weinig hinder ondervonden omdat de
camping niet in de aanvliegroute ligt. De omgeving is zeer afwisselend, rond de camping
zijn uitgestrekte landbouw- en natuurgebieden en daarnaast is de stad Eindhoven ook zeer
dichtbij.

Een grote trekpleister van de camping is de ruime visvijver, waarin onder andere
karpers zitten tot wel 80 cm. Uiteraard is de visvijver omheind met hekwerk, zodat de
kleintjes niet ongemerkt het terrein van de visvijver kunnen betreden. De visvijver is
alleen toegankelijk voor gasten van de camping en zij kunnen er gratis gebruik van
maken.

Wat biedt de camping?
Schone, moderne sanitair-ruimte voorzien van 5 douches met thermostaatkraan,
5 toiletten, 2 urinoirs, een invalide-baby ruimte en een keukenruimte met o.a.
wasmachine, droogtrommel en centrifuge.






Ruime staanplaatsen incl. voorzieningen
Verharde camper-plaatsen
Grote (kaper)visvijver
Gratis Wifi
Overdekte recreatie ruimte






Verharde parkeerplaatsen
Jeu de boules-baan
Trampoline, schommel, zandbak
Leesboeken

Wat biedt de directe omgeving?
Er zijn veel mogelijkheden om te recreëren. In de directe omgeving zijn gezellige
dorpjes zoals Eersel en Oirschot, welke met hun historische kernen zeker een
bezoek waard zijn. Uitstapjes naar het nabij gelegen België behoren tot de
mogelijkheden. Liefhebbers van fietsen en wandelen kunnen hun hart ophalen in
de prachtige natuurgebieden. Hier is men echt ‘buiten’. Niet voor niets is onze
gemeente Eersel uitgeroepen tot wandelgemeente van 2014.

Activiteiten




Op zondagmorgen, koffie-uurtje met zelfgebakken koek
Barbecue en Jeu de Boules wedstrijd
Belangrijke evenementen op groot scherm.










1200 meter: supermarkt en bakker
1200 meter: speeltuin met terras, restaurant (d’n Hut)
1000 meter: manege en vrij toegankelijke kippenfarm
2200 meter: zichtstal rundveebedrijf met terras
2400 meter: 9 holes golfbaan min.
10 km: recreatieplas E3-strand en Aquabest
12 km: winkelcentrum in Eindhoven
5 km: ZOO Veldhoven

Welkom op Camping ‘t Dekske

