MINICAMPING HET INJ
Inleiding
Wij bieden een leuke kleinschalige camping
(max.15 plaatsen) aan de rand van het dorp,
nabij onze boomkwekerij. De naam Het Inj
betekent het einde van het dorp.
Natuur en visgelegenheid
De Maas vindt u aan de overkant van de
weg, op 150 m afstand is dan ook
visgelegenheid en een passantensteiger!
Verder is de camping gelegen in de
nabijheid van de natuurgebieden de
Bouxweerd
en
het
Leudal
(zie
www.leudal.info/natuurgebied).
De
directe
omgeving
biedt
vele
mogelijkheden tot het maken van wandelen fietstochten of dagtrips (info ter plekke
aanwezig).
Diverse fietsroutes
Zowel de Peel en Maas-route (tussen
knooppunt 45 en 50) als de Maas-SchwalmNette-Route (ANWB/ADAC) lopen door of
vlak langs Buggenum.
Roermond, de oude bisschopsstad met veel
historische bezienswaardigheden ligt op 8
km
(zie
www.uitenthuisinleudal.nl
en
www.roermond.com).

Ook is het leuk met het fietsveer over te
steken naar een boerderij met veel min of
meer vergeten groenten en allerlei
activiteiten (zie
www.vergetengroenten.nl
en www.rondjemethetpontje.nl).
Vanaf medio 2008 zijn in het Leudal ook
diverse zogenaamde geocache routes (zie
www.geocaching.nl).

Tevens staan twee caravans beschikbaar
voor
verhuur.
Ook
makkelijk
voor
bijvoorbeeld familie en/of vriendenbezoek
als u op de camping staat.
Speelruimte
Zowel
binnen
als
buiten
is
er
speelgelegenheid.
Een vrijliggend gedeelte van de boomkwekerij op 40 m afstand van de camping
wordt gebruikt als buitenspeelveld voor de
kinderen. Hier staat ook een vuurkorf die de
campinggasten kunnen gebruiken.

Fietsverhuur
Het huren van fietsen is mogelijk. U krijgt
dan de beschikking over goede fietsen met
versnelling.
Overnachten
Voor Vrienden op de fiets en anderen: wij
bieden in huis bed & breakfast aan.

De speelruimte binnen is o.a. voorzien van
een pingpongtafel. Bij nat weer kan hier
gespeeld worden. In
het overdekte

dierenverblijf (40 m2, geheel daglicht) is jeu
de boules mogelijk. Hier staan 's nachts
onze ezels, genaamd Jules, Wodan, Freya,
Floor, Jacobine en Suske, Wiske en
Sylvester. Zij vinden het heerlijk
om
geborsteld en geknuffeld te worden en
houden van een speelkameraad. Ook lenen
zij zich voor een tocht(je). En als je moe
bent, willen ze je graag dragen!
Practische wetenswaardigheden
• Bakker en boerderijwinkel op 1 km
• Restaurant/afhaalmenu's (2x) op 1 km.
• Supermarkt (2x) op 2 km.
• Een tocht(je) met een van de ezels of
evt. arrangementen zijn mogelijk.
• Voor vrienden op de fiets e.a. bieden wij
in huis of caravan bed & breakfast aan.
• Caravanverhuur, alleen voor extra
slaapplaatsen.
• Fietsverhuur
• Er zijn goed verzorgde sanitaire
voorzieningen aanwezig, ook aan de
baby is gedacht.
• Mocht u meer willen weten, wij staan
voor u klaar.

Wij zien uw komst graag tegemoet!
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Wij zijn aangesloten bij Vekabo zie:
•
www.vekabo.nl
•
www.gastvrijlimburg.nl
www.het-inj.nl

