Camping Polderland
www.campingpolderland.nl
Platte Schenkel 1, 3295 KJ Mookhoek / ‘s-Gravendeel
tel: 06-51913943 e-mail: ruut@campingpolderland.nl

Informatie over onze camping.
Polderland is een kleine camping, in het akkerbouwgebied van de Hoeksche Waard. Rondom staan
suikerbieten, tarwe en aardappels.
Het terrein is open tot 1 oktober 2022. Er is plaats voor tenten, toercaravans en campers.
Daarnaast blijft er nog voldoende ruimte over voor speelweide, volleybalveldje, klimrek en
trampoline. Het gebruik van de trampoline is voor eigen risico. Er mag maar 1 persoon tegelijk op.
Naast het veld loopt een kreek die niet geschikt is als zwemwater, maar wel leuk om op te varen.
We verhuren kano’s.
Op het terrein staan enkele blokhutten, een dome en een zomerhuisje, ingericht voor 2 - 4
personen. Deze zijn apart te huur.
In de omgeving van Polderland kunt u uitstekend wandelen en fietsen. Zwemmen en surfen/varen
kan in het nabijgelegen recreatieterrein Binnenmaas (op 8 km) of bij het strandje van Strijensas.
De fraaie stad Dordrecht ligt op 10 km van Polderland. In Dordrecht is ook het
Biesboschbezoekerscentrum waar verschillende activiteiten worden georganiseerd.
U bent van harte welkom, Ruut en Ans Roth

Tarieven voor 2022:

Kamperen: Volwassenen, incl. kampeermiddel en auto € 7,00 pppn, kinderen € 5,00 pppn.
Huisje voor 4 pers, 30 m² met douche/toilet, keuken en 2 slaapkamers € 65,- per nacht, schoon
achterlaten, of € 50,- schoonmaakkosten.
Huur dome / caravan / blokhut: van 30 – 45 euro per nacht, schoon achterlaten.
Toeristenbelasting voor inwoners van buiten de Hoeksche Waard: € 0,75 p.p.p.n.
Aankomsttijd: Na 14.00 uur. Vertrektijd: vóór 12.00 uur. Anders in overleg.
Elektrische aansluiting: € 4,50 per nacht, wifi: gratis
Bezoekers van kampeerders betalen € 1,50 per bezoek
Lege caravan laten staan zonder elektra: € 6,- pn. van 1 mei - 31 augustus. Daarbuiten € 3,00 pn.
Seizoenplaats (excl. elektriciteit): € 980,- ; Voorseizoen (apr. – 1 juli): € 555,Brandhout voor kampvuur: € 3,00 per kruiwagen.
We beschikken over 16 kano’s en 5 fietsen.
1-persoons
2-persoons
3-persoons
Huur kano’s: 1 uur
€ 3,00
€ 5,00
€ 7,50
halve dag
€ 6,00
€ 10,00
€ 12,50
hele dag
€ 9,00
€ 15,00
€ 17,50
Huur fiets:
hele dag
€ 6,00

