In de omgeving
Het Land van Cuijk is zeer verrassend en afwisselend.Volop landelijk groen
en rustieke dorpjes maken het tot een aantrekkelijk gebied om verder te
ontdekken.Voor een dagje uit kunt u een bezoek brengen aan Cuijk of het
vestingplaatsje Grave, de stad Nijmegen of even de grens over naar het
Duitse Goch of Kleef. Is het weer wat minder, dan kunt u elke zaterdag op
zoek naar snuisterijen en antiek op de grote, overdekte vlooienmarkt in
Cuijk.
Meer informatie
Kijk voor meer informatie, actuele prijzen en routebeschrijving op
www.campingopdendrul.nl

Camping Op den Drul
Ontspannen genieten aan het water

Bent u graag actief bezig of gaat uw voorkeur
uit naar ontspannen genieten aan de waterkant? Op Camping Op den Drul vindt u in
alle opzichten mogelijkheden genoeg.
Omringd door natuur- en recreatiegebied de
Kraaijenbergse Plassen (400 ha) biedt onze
camping u ruime kampeerplekken met
uitzicht over het water.

Spreekt de informatie in deze folder u aan, dan zien we graag een keer op
onze SVR-camping Op den Drul. Graag tot ziens!
Camping Op den Drul
Den Drul 19
5439 NR Linden (nabij Cuijk, NB)
T: 0485-314650
E: dendrul@hetnet.nl
www.campingopdendrul.nl

Behalve zwemmen of zonnen op het eigen
strand, kunt u hier ook surfen, vissen of met
uw eigen bootje het grote watergebied
verkennen.Vanaf de camping loopt of fietst
u zo de verharde paden op en kunt u
genieten van het mooie uitzicht over het
water.
Onze camping is gelegen nabij het karakteristieke dorpje Linden in het Land van Cuijk,
in het noordoosten van Brabant.

‘Uitkijken over het
water of liever beschut
tussen bomen en
struiken nabij de
karakteristieke
boerderij?’

Het kampeerterrein ligt rondom onze 16e eeuwse boerderij, die overigens
niet meer in bedrijf is. Wij bieden u op een goed onderhouden terrein
ruime plekken voor uw tent, caravan of camper. U kunt kiezen voor een
beschutte plek op het veldje ‘de Hazeberg’ nabij de boerderij of een plek
op het open veld ‘de Ganzekamp’ met een prachtig uitzicht over het water.
Natuurlijk begroeide zandwallen omringen een groot deel van de
camping. De sanitaire voorzieningen zijn in 2013 geheel vernieuwd en
worden uitstekend verzorgd.
Weekendkampeerders bieden wij de mogelijkheid om bij minimaal drie
overnachtingen per week, tent of caravan de rest van de week te laten
staan tegen gereduceerd tarief. Kijk voor een actueel overzicht van de
tarieven op www.campingopdendrul.nl.

Eigen strand en visoever
Linden is bekend om het natuur- en recreatiegebied de Kraaijenbergse
Plassen. De camping ligt direct aan een van deze plassen en heeft een
eigen strand en visoever. Door de unieke ligging heeft u vanaf iedere
kampeerplaats op het open veld een prachtig uitzicht over het water en
de oevers. Of u nu wilt gaan zwemmen, surfen, zeilen of vissen, het is allemaal mogelijk op onze camping. Vanaf onze botenhelling, kunt u uw eigen
(kleine) bootje direct te water laten. Maar u kunt natuurlijk ook kiezen
voor een van de andere zandstrandjes in de nabije omgeving.
Genieten van natuur en cultuur
Vanaf onze camping wandelt of fietst u zo de verharde paden van het
natuurgebied de Kraaijenbergse Plassen op. Beklim direct bij de camping
de trap naar het uitzichtpunt en geniet hier op een van de bankjes of picknicktafels van het uitzicht over de camping, het karakteristieke dorpje
Linden en het uitgestrekte Plassengebied. Wandelt u verder, dan heeft u
grote kans dat u oog in oog komt te staan met de groep Galloway runderen die het gebied op natuurlijke wijze begrazen.
De Maasdijken, het Maasheggenlandschap en de bosrijke omgeving van
landgoed Tongelaar liggen op korte afstand van de camping. Diverse fietsen wandelroutes liggen bij ons voor u klaar.

