
MET PRIVÉ SANITAIR

Kamperen met de luxe van thuis, met privé sanitair op 
camping De Wâldsang!
Wilt u het gemak van uw eigen sanitair ervaren? Boek dan
een kampeerplaats met privé sanitair! Alle luxe en privacy
van thuis, met uw eigen spulletjes binnen handbereik. In onze
ruime units kunt u heerlijk ontspannen douchen!

� Centrale verwarming
� Wastafel met veel ruimte
� Ruime douche met thermosstaatkraan
� Toilet
� Spiegel met planchet
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KAMPEERPLAATS COMFORT

Even weg van alle stress? 
Kom kamperen in de Friese Wouden!
Al onze kampeerplaatsen zijn voorzien van een waterkraan,
afvoer, CAI en elektra (16A.). De plaatsen zijn ca. 100m2
groot. De meeste kampeerplaatsen zijn autovrij, u kunt uw
auto parkeren op een eigen genummerde parkeerplaats.

� Waterkraan
� Elektra (16A.)
� CAI (55 digitale zenders)
� Afvoer

GRATIS WIFI

Relaxen en genieten: in wellnessresort 
De Waterlelie in Zevenhuizen.

Ontspanning door inspanning:
bij het fitnesscentrum in Marum. 

Verwennen: 
verse broodjes, 
een krant, 
een extra wifi ticket 
en een fietskaart.

Geef uw vakantie 
net dat beetje extra!

Een familiebedrijf en al meer dan 50 jaar gastvrij. Wij zijn er trots
op dat mensen ervoor kiezen hun welverdiende vakantie bij ons
door te brengen. 
Bakkeveen en omgeving bieden u een scala aan mogelijkheden
om te ontspannen of om u juist heerlijk in te spannen. 
De camping grenst aan Landgoed De Slotplaats, een natuur   -
gebied van ruim 200 hectare van Natuurmonumenten. In de
directe omgeving vindt u prachtige gebieden die zich uitstekend
lenen voor een stevige wandeling of een heerlijke fietstocht. 
Ook een bezoek aan één van de Waddeneilanden is zeer zeker
de moeite waard. Bijvoorbeeld Ameland: na een klein uurtje
rijden, stapt u in Holwerd op de boot en geniet u al van de frisse
wind en de zilte zeelucht. Na drie kwartier varen bent u al 
op het eiland! 

WELKOM OP RECREATIECENTRUM 
DE WÂLDSANG!

Kijk op www.waldsang.nl voor de actuele prijzen

Nieuwsgierig naar wat er nog meer te doen is op De Wâldsang én in de omgeving? Kijk op www.waldsang.nl



Onderweg en op zoek naar een camperplaats met alle
voorzieningen? 
Dan zit u goed bij camping De Wâldsang!  
Een camperveld speciaal voor campers vooraan op de
camping, dichtbij de horeca en het sanitaire gebouw!
Uiteraard met alle voorzieningen die u van ons gewend bent.
Wij zijn aangesloten bij de Nederlandse Kampeerauto Club
(NKC). Op vertoon van uw NKC-pas krijgt u 10% korting op
uw overnachting.

� Verhard zodat u direct waterpas staat
� Waterkraan
� Elektra (10A.)
� CAI (55 digitale zenders), maar ook geschikt voor uw
schotelantenne

� Afvoer
� Camperservicestation
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TENTKAMPEREN

Tentkamperen op een gastvrije, 
goed verzorgde camping!
In de maanden juli en augustus zijn de kampeerplaatsen 136
t/m 147 speciaal gereserveerd voor kampeermiddelen met
doek: de tentkampeerplaatsen!  Het veld is autovrij en u
heeft de beschikking over een eigen parkeerplaats. Het veld
met tentkampeerplaatsen bevindt zich op korte afstand van
het toiletgebouw en de grote centrale speeltuin.

� Picknicktafel
� Waterkraan
� Elektra (16A.)
� CAI (55 digitale zenders)
� Afvoer

GRATIS WIFI

GRATIS W
IFI

Kijk op www.waldsang.nl voor de actuele prijzen

Nieuwsgierig naar wat er nog meer te doen is op De Wâldsang én in de omgeving? Kijk op www.waldsang.nl

CAMPERPLAATSEN

Even weg van alle stress? Ko
m kamperen in de Friese Wouden!

FACILITEITEN:
ZWEMBAD
JOEPIE TOEPIE

GRAND CAFE


