De Loenense Brug

Het ontstaan van de naam De Loenense Brug
Jaren geleden was op dit terrein SVR camping ’t Woud gevestigd. Om onderscheid te maken en een
aanknopingspunt met de locatie te hebben, hebben wij gekozen om onze camping De Loenense Brug
te noemen. De brug staat op de grens tussen Klarenbeek en Loenen.
De camping is op circa 200 meter gelegen van deze brug. Het is dus een vindbare plek! De camping is
derhalve makkelijk te vinden en goed bereikbaar.
De minicamping is een bijzondere camping; het beschikt over slechts 12 plaatsen en drie compleet
ingerichte safaritenten. Het blijft een kleine camping welke ook maximaal zes maanden van het jaar
geopend is. De overige zes maanden komt het terrein weer terug in zijn landschappelijke oorsprong.

Het pure kamperen in de natuur wordt bij de Loenense Brug gecombineerd met fijne extra’s.

DE LOENENSE BRUG
BIJZONDERE CAMPING
Origineel overnachten in de boomgaard en de weide.
Kom tot rust en weg van alles. Met je blote voeten in het gras, naar de
sterren staren en een leuk gesprek bij de buitenhaard; terug naar de
essentie van het leven!

DE LOENENSE BRUG

Het echte kampeergevoel
ervaren in een tent of
vouwwagen en genieten
van de ultieme rustieke
locatie in Gelderland. in G
luxe.
echte kampeergevoel
ervaren maar ook
genieten van de sobere
luxe.

Het is een camping voor tenten en vouwwagens.
Er zijn in totaal 12 plekken.

Leuk voor een fiets-, motor- of wandelweekend.
Familie Broekhof geeft u persoonlijke aandacht, vriendelijke
gastvrijheid en goede voorzieningen.
Op aanvraag kunnen wij u een heerlijk ontbijt, lunch of barbecue
aanbieden en als het weer en de wind het toelaat kan er kampvuur
gemaakt worden.
Even eruit, weg van de dagelijkse hectiek, totaal wifi-loos zijn. Genieten
van de omgeving! Mooie fiets-, wandel- en motorroutes zijn bij ons
verkrijgbaar. ’s-Avonds genieten van de rust en ’s-morgens de geluiden
horen van de ontwakende natuur. Een paar dagen weg, een lang
weekend erop uit op een bijzondere stek in Nederland.
De kampeerplaats is ruim. De oppervlakte van de standplaats is circa 8
meter bij 10 meter, oftewel circa 80m2. Uw voertuig kan hierop bij uw
kampeermiddel geplaatst worden.
Er zijn geen caravans of campers toegestaan!

Minicamping
De Loenense Brug
Klarenbeekseweg 12b
7381 AA Klarenbeek
Tel.: 0031 (0)6 22397191
campingdeloenensebrug@gmail.com

www.deloenensebrug.nl

DE LOENENSE BRUG

Minicamping de Loenense Brug

Het echte kampeergevoel ervaren.

Hier kan de natuur nog beleefd worden. De gemoedelijke en
ontspannen sfeer, in combinatie met een mooie ligging in de natuur en
tussen de dorpen zorgen ervoor dat u zich hier uitstekend kunt
vermaken.
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Er zijn diverse picknicktafels aanwezig waaraan u lekker kunt borrelen,
eten of lezen. Wat u wilt…
Het echte kampeergevoel krijgt u in een tent of vouwwagen of in één
van onze compleet ingerichte safaritenten.
U slaapt tussen de bomen, hoort de vogels ritselen boven uw hoofd en
’s-ochtends wordt u gewekt door de eerste zonnestralen, het geblaat
van de schapen, het geloei van de koeien en het galopperen van de
paarden.

Activiteiten en bezienswaardigheden
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Minicamping
De Loenense Brug
Familie Broekhof
Klarenbeekseweg 12b
7381 AA Klarenbeek
Tel.: 0031 (0)6 22397191
campingdeloenensebrug@gmail.com

www.deloenensebrug.nl

Er is teveel om op te noemen. In de omgeving is menig terras en
restaurant te vinden. Wij raden aan om de omgeving van de Loenense
Watervallen te verkennen, om een bezoek te brengen aan de
Erebegraafplaats in Loenen of Paleis ‘t Loo en haar mooie tuinen.
Wilt u graag iets actiefs doen, dan kan dat ook! U kunt bijvoorbeeld
kanovaren of vissen op/aan het kanaal. Of buggy rijden in het wilde
buitenleven van Klarenbeek, Loenen en omgeving. Ook is het mogelijk
om een tourrit te maken in jeeps afkomstig uit de Tweede Wereldoorlog. Er zijn in de omgeving twee Golfresorts (Bussloo en De
Scherpenbergh) waar u zich op de greens kunt uitleven. Een andere
manier om tot rust te komen! Ten slotte kan er gebruik gemaakt
worden van momenteel de bekendste en mooiste wellness van
Nederland; Wellness Bussloo om u weer als een herboren mens te
voelen.

