Oprit naar camping

Routebeschrijving:
Komende zowel vanaf de A 16, A 27
en of de A2 neemt, men de A 59
Op de A 59 neemt u afslag 32 richting
Made en Oosterhout west, Vervolgens richting Oosterhout west
en door rijden tot de rotonde met de
grote tol
en nog steeds door rijden richting
Oosterhout 2e stop licht rechts af.

Onze winkel

Dan eerste stoplicht afslag Den
Hout. Dan eind van de straat draait
men rechts de vrachelsestraat op.
Na 50 meter ziet
u de camping en winkel van de
Fam. PHENINCKX.

Camping “Vrachelen”
Vrachelsestraat 48
4911 BJ Den Hout
Tel 0162430680
Mobile 0650624308
info@pheninckx.nl
www.pheninckx.nl

Ontspanning

Den Hout
Noord Brabant

Camping "VRACHELEN"
is gelegen aan de rand van het unieke
Brink dorp Den Hout.
Den Hout is een kerk dorp van de gemeente
Oosterhout, gelegen in West Brabant.
Onze camping ligt ongeveer 2,5 km ten
Zuiden de vrachelseheide.
Dit is een uitgestrekt bos gebied met enkele
zandverstuivingen.
Drimmelen, gelegen op ongeveer 8 km afstand
van onze camping met zijn grote jachthaven is
de toegangspoort tot de Brabantse Biesbos.

Tarieven
Basistarief t/m 2 pers. incl. caravan, elektriciteit,6 amp
Sanitaire voorziening, toer.bel. En B.T.W.
Seizoenplaats: € 1295,00

Op ons bedrijf is een uitgebreide Groente en
Fruit zaak aanwezig.
Hier is ook dagelijks vers brood van de warme
bakker verkrijgbaar.

Per plaats elektrische aansluiting
Twee sanitaire gebouwen

3 maanden: € 795,00

Jeu du Boules

2 maanden: € 600,00

Enkele speeltoestellen

Maandprijs: € 325,00

overdekte Fietsenstalling

Per nacht: € 17,00
Caravan leeg: € 7,50

Bezoekers: 1,00 pp
Honden: € 1,00

Huur 2 persoons Caravan.

Slechts 25 km van de Efteling en Beekse Bergen
Op onze Camping zijn ook verschillende
fietsroutes aanwezig deze zijn gratis te gebruiken.

Rustige, ruime plaatsen.
6 amp ,water een riolering

In de nabij gelegen plaatsen Made - Oosterhout
is een zwembad aanwezig.
Beide slechts 4 km vanaf onze camping.

Verder vindt u op onze camping:

Tarieven zijn voor 2 personen huur
caravan geheel ingericht,
zonder beddengoed en linnengoed
€ 25,00 P/nacht

Huur 6 persoons Caravan.
Tarieven zijn voor 2 personen Voor iedere
persoon meer: 5,00
Huur caravan geheel ingericht, zonder
beddengoed en linnengoed
€ 35,00 P/nacht

Linnen en beddengoed zelf meebrengen
.

Wasmachine

p/was € 5,00

Wasdroger

p/was € 5,00

Free wifi

