WILT U EVEN ONTHAASTEN, ONTSPANNEN EN GENIETEN ?
Dan bent u bij onze minicamping en B&B aan het juiste adres.
Bent u een actieve, ondernemende en gezellige youngtimer
dan bent u van
welkom.

Minicamping en Bed & Breakfast
DE LOENENSE BRUG
Klarenbeekseweg 12 b
7381 AA KLARENBEEK

www.deloenensebrug.nl
campingdeloenensebrug@gmail.com
0031 6 (0)22397191
Raymond en Bianca Broekhof

Ons campingterrein is ca. 5.200m2 groot.
De 11 kampeerplaatsen beschikken over 6 ampère elektra, de 2 ingerichte safaritenten en 2 ingerichte POD’s zijn
voorzien van 10 ampère stroom. Deze plaatsen zijn ongeveer 80m2 groot. Elk verblijf heeft ruimte voor één
personenauto. In de kapschuur zijn 2 slaapvertrekken, de achterkamer is ca. 25m2 en de voor voorkamer is ca. 30m2
groot en zijn bereikbaar via een inpandige trap.

In de kapschuur bevindt een mooie ruime en verwarmde sanitaire voorziening bestaande uit 3 toiletten, 3 wastafels
met koud- en warm water, stopcontacten voor föhn- en/of scheerapparaat en 3 ruime douches.

De Tuinkamer
Onder de overkapping is een compleet ingerichte buitenkeuken geplaatst met alle nodige voorzieningen zoals
vaatwasser, koelkast, vriezer, fornuis en een gootsteen met koud- en warm water. Ook zaken zoals bekers, bestek,
borden, pannen, glazen en een filterkoffiezetter zijn aanwezig voor algemeen gebruik.
Op onze camping is geen wifi aanwezig. Zodra glasvezelkabel is
aangelegd, wordt gratis wifi beschikbaar. Middels een versterker
kunnen wij u wel wifi in de kapschuur bieden.
In de omgeving is veel te zien en te doen. Heerlijk wandelen,
fietsen of motorrijden in de prachtige natuurgebieden waar De
Loenense Brug door wordt omringd. De Loenense Brug ligt in een
bosrijke omgeving van de Veluwe.
Via het oversteken van de Loenense Brug (de brug over het
Apeldoorns Kanaal) komt u uit op een zandpad en als u deze
afloopt, komt u zo in het bos. Gaat u na de koeienboerderij
rechtsaf dan wandelt u richting de spreng van de Loenense
Waterval. Volgt u deze spreng, dan komt u bij de waterval uit.
De route omvat 3,4 km.
U kunt een bezoek brengen aan Het Ereveld en het monument
Woeste Hoeve in Loenen.

Terug naar de natuur, terug naar de basics om o.a. het echte kampeergevoel te ervaren.
De Loenense Brug is een kleine maar authentieke minicamping met een eigen uitstraling en eigen doelgroep. Ons
doel is u een geweldig ontspannen verblijf te bieden.
Een zomervakantie, een weekje weg, een midweek onbezorgd met vrienden of met uw wandel-, fiets- en of
motorvereniging er tussenuit.
Onze locatie is ook zeer geschikt om onder andere familiedagen, eindejaarschoolfeesten of andere evenementen
te organiseren.
Minicamping De Loenense Brug; Een unieke plek in de natuur!
U bent van

welkom!

Bianca en Raymond Broekhof

