FACILITEITEN
♦

Verharde camperplaatsen

♦ 15

Ruime campingplaatsen

♦ Verwarmde

sanitaire ruimte

- 3 toiletten + 1 mindervalide toilet
- 3 douches waarvan 1 geschikt voor mindervalide
♦ Free

ROUTE
Vanaf knooppunt Gorinchem (A27 / A15), volg N216 richting
Schoonhoven. Bij hm-paal 3,5 aanwijzingsbord “KWEETAL
Landscheiding”. Negeer dwangpijl. Bij hm-paal 3,6 doodlopende
Landscheiding in. Na 300 meter, volg bord Blokhuis KWEETAL 75 m.
Oriëntatie punten: Hooiberg en grote schuur met zonnepanelen.

WiFi over de gehele camping

♦ Elektriciteit 16 Ampère
♦ Watertappunten
♦ Chemisch
♦ Grijs

toiletstort

waterstort

♦ Overdekt

fietsen stallen

♦ Oplaadpunt

Knooppunt
Gorinchem

fietsen

♦ Wasmachine

A15
A27

♦ Wasdroger
♦ Broodjesservice
wij werken samen met

KWEETAL
Landscheiding 4
4209 DH Schelluinen

Mini-Camping

Voor een afspraak, vragen of boekingen:

 +31 (0)6 53 27 58 73 / +31 (0)6 50 56 32 72

wij zijn lid van de:

 info@kweetal.com
 www.kweetal.com
ONS
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MINI CAMPING
Wilt u landelijk recreëren en toch genieten van veel faciliteiten?
Onze camping en campererf zijn gelegen in het buitengebied van
Schelluinen en toch op korte afstand van het oude stadscentrum
van Gorinchem. U staat midden in de polder en hebt de
faciliteiten van een stad op fietsafstand.
Op KWEETAL kun je de Hollandse polders ervaren! Gelegen in
de Alblasserwaard, in het zuidoosten van Zuid-Holland. Een ideale
uitvalsbasis voor fiets- en wandeltochten langs veenweiden,

PRIJZEN

OMGEVING

€ 13,00 per nacht
€ 17,50 per nacht (SVR-leden €2,50 korting)
€ 17,50 per nacht (SVR-leden €2,50 korting)
Bezoek per persoon € 3,00 per nacht, of € 1,60 per dag

U wandelt bij ons over oude tiendwegen en
veendijken en kunt er kanoën langs kronkelende
rietoevers. Of u nu fietst of wandelt, onderweg
ontdekt u hoe onze voorouders dit landschap
hebben gemaakt tot wat het nu is: een oerHollands waterrijk gebied met veel vogels en
parels van oude dorpjes.

Niet SVR-leden kunnen via KWEETAL alsnog lid worden. Onze prijzen zijn
inclusief gebruik van sanitaire voorzieningen, warm water, elektra en WiFi. De

Binnen fietsbereik ligt zilverstad Schoonhoven,

plassen, eindeloos lange sloten, koeien, molens, houtkades en

prijzen zijn inclusief toeristenbelasting voor 2 personen. De heffing bedraagt €

glasstad Leerdam, baggerdrop Sliedrecht, het

knotwilgen. U staat midden in een beeld van een eeuwenoud

1,30 per persoon per nacht.

molenrijk van Kinderdijk en de vestingsteden

landschap. In de opzet van KWEETAL hebben we dit beeld willen
vasthouden. Een erf naar idee van een oud Hollands boerenerf,

Woudrichem en Gorinchem.

Service faciliteiten

maar met de faciliteiten van nu.
Wassen

€ 5,00 per trommel/incl. wasmiddel

Op KWEETAL vindt u naast onze mini-camping en campererf een

Drogen

€ 3,00 per trommel

kinderboerderij, een agrarisch kinderdagverblijf en een

Extra Auto

€ 1,50 per dag

multifunctionele ruimte.

Croissant

€ 0,95 p.st

IN DE DIRECTE OMGEVING oa
♦ Sub-Tropisch

Zwemparadijs Caribabad

♦ Openluchtzwembad

De Doetse Kom

Kaiserbroodjes € 0,55 p.st

Duurzaam

♦ Snackbar
♦ (afhaal)

KWEETAL heeft duurzaamheid hoog in het vaandel. Het warme water
voor de douches wordt via een warmtewisselaar gemaakt en uw elektra
komt direct van onze zonnepanelen. Afval verzamelen we gescheiden

Thuys of Plein 2

Chinees De Lange Muur

♦ Winkelcentrum

Piazza (AH, Jumbo e.d.)

♦ Fietsverhuur

in. Rioolwater zuiveren we zelf. De beplanting op ons erf is zorgvuldig
gekozen. Het past binnen ons polder– en veenweide gebied en is vogelen bijenvriendelijk. Het regenwater wordt gebruikt als drinkwater voor
de dieren op de kinderboerderij. Op de kinderboerderij houden we
ook zeldzame oude rasdieren.

♦ Restaurant
♦ Winkelen
♦ Diverse

‘t Centrum

in Landelijke Sferen De Graanbuurt

wandel- en fietsroutes

♦ Stedenbezoek
♦ Diverse

Gorinchem, Dordrecht

te bezoeken zuivelboerderijen

o.a. boerenschepijs en kaas

