
Camping de Kikkerije

Onze camping ligt aan open water met 
aansluiting op de Drentse Hoofdvaart. Ideaal, 
vooral voor vissers, want de hengels kunnen 
zo, vanuit de voortent, het water in.

 Daarnaast zitten wij op 2 km van het centrum 
van Meppel dat, met zijn historische 
binnenstad en vele kleine winkeltjes, een 
heerlijke pleisterplaats is. Meppel biedt ruime 
mogelijkheden tot uitgaan en is vooral bekend 
van de Donderdag Meppel Dagen!

 In de omgeving zijn er legio mogelijkheden 
voor het maken van fiets en wandeltochten. 
Op de camping hebben wij knooppuntkaarten 
voor fietsers en wandelaars en folders de 
meeste bezienswaardigheden in de omgeving.

Icare: zorg op de camping

Op vakantie en toch (thuis)zorg nodig? Geen 
probleem, Icare regelt het. Ook op onze cam-
ping. Icare Verpleging & Verzorging is er dag en
nacht om die zorg te verlenen. Zoals wondzorg, 
hulp bij medicatie, het aantrekken van steun-
kousen of de meer complexe zorg – zij zijn 
breed gespecialiseerd en inzetbaar. Samen met
u, kijken hun vakkundige medewerkers wat u 
aan ondersteuning nodig heeft en hoe dat het 
beste georganiseerd kan worden. 

Uit liefde voor mensen
Ieder mens, jong en oud, wil graag alles uit het 
leven halen wat erin zit. Voldoening halen uit 
dagelijkse dingen en af en toe iets bijzonders 
mee maken. Dat lijkt misschien vanzelfspre-
kend, maar dat is niet voor iedereen zo gewoon.
Icare doet er alles aan om de goede dingen van
het leven voor iedereen bereikbaar te maken en
bij te dragen aan hun welbevinden. Uit liefde 
voor mensen. 

Algemene gegevens camping:

Het terrein: 
 11 betegelde plaatsen ah water
 4 betegelde plaatsen midden
 10 reguliere plaatsen
 2 trekkershutten
 2 chalets
 feesttent
 3 herentoiletten en douche
 2 damestoiletten en douche
 1 mindervaliden sanitairunit  met

douche, toilet en wastafel
 wasmachine & wasdroger
 centrifuge
 strijkplank en strijkijzer
 draadloos internet
 receptie met winkeltje

Geopend van 1-4 tot 1-10 voor passanten 

Op de hoogte blijven van de laatste ontwikkelingen en aanbiedingen de Kikkerije; schrijf u dan in voor de nieuwsbrief van de camping:  http://www.kikkerije.info
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Tarieven 2016 (voor SVR leden)

Caravan met 2 personen, 
auto en 6 A stroom  € 14,50
Kleine Camper (tot 6m) met 
2 pers. en 6 A stroom  € 14,50
Grote Camper (va 6m) met 
 2 pers. en 6 A stroom  € 17,00
Kleine tent (max. 2 bij 2 meter)
met 2 personen en een fiets  € 11,00 
Grote tent   met 2 pers., auto
en 6A stroom  € 14,50
Elke persoon extra  €   3,00
Huisdieren in overleg  €   1,00
Bezoek  (per persoon)  €   1,50
Douchen (per keer)  €   0,50
Sanitairunit (per nacht)  €   1,00
Wifi (per week)  €   7,50
Prijzen zijn per overnachting  en zijn 
inclusief milieubelasting.

Trekkershutten        

Prijzen zijn per hut per nacht
(max 2 volwassen en 1 kind)  € 39,50

en zijn inclusief toeslagen.
Beddengoed en linnengoed is te huur. 
Vraag naar onze weekprijzen!

Chalets: zie de website of vraag naar de 
speciale folder

Niet SVR leden betalen een toeslag van   
€ 2,50 per nacht/kampeermiddel.
Een totaaloverzicht van alle tarieven is te 
vinden op http://www.kikkerije.info

KvK Gooi en Eemland nummer 32102765
BTW nummer NL 1266.63.038 B01

Camping de Kikkerije 
Steenwijkerstraatweg 96 C 

7942 HR Meppel
0522 24 24 01  www.kikkerije.info
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