Kessel - Noord Midden Limburg
Onze camping ligt op 800 meter afstand van het Maasdorp Kessel. Hier vind u een warme bakker, supermarkt, winkeltjes, diverse gezellige
eetgelegenheden, ijssalon, gezellige terrasjes en een prach g gerenoveerd kasteel de Keverberg, wat zeker een bezoekje waard is. Een
bezoekje aan Venlo of Roermond is ook zeker de moeite waard. Beide steden liggen op +/- 15 km van de camping af.
Ook een ﬁetstocht naar het oud historisch stadje Brüggen in Duitsland is een aanrader. Fiets en wandelroutes zoals de bekende
knopenroutes, zijn direct vanaf de camping toegankelijk en staan garant voor vele kilometers ﬁets en wandelplezier.
De Heldense Bossen is een mooi stukje natuur voor een lekkere wandeling of een ﬁetstocht via de knooppunten.

Vanuit Maastricht
Napoleonsweg N273 rich ng Venlo.
Bij Stoplichten in Kessel linksaf rich ng Helden.
Na 80 meter aan de rechterkant ligt camping Oda Hoeve.

Vanuit Nijmegen
A73 bij Venlo neemt u afrit 14, rich ng Baarlo.
N273 via Baarlo naar Kessel.
Bij de stoplichten in Kessel rechtsaf.
Na 800 meter aan de rechterkant ligt camping Oda Hoeve

Vanuit Eindhoven of Duisburg
Afslag 38, rich ng Helden/Kessel over de Middenpeelweg (N277).
Aan het einde bij de rotonde rechtsaf, rich ng Roermond
Bij de stoplichten in Kessel rechtsaf.
Na 800 meter aan de rechterkant ligt camping Oda Hoeve

Omgeving

Route

Even voorstellen
Wij Harry, Ine, Maikel en Collin runnen sinds 2001
Camping Oda Hoeve in het Noord-midden
Limburgse maasdorp Kessel.
Achter onze boerderij hebben we een
kampeerterrein met 99 ruime plekken.
Op onze camping zijn aanwezig:
Ÿ Twee verwarmde sanitair gebouwen met
wasmachine en droger
Ÿ Mooie ruime recrea eruimte waar we
verschillende ac viteiten organiseren
Ÿ Ruime verharde plekken, welke voorzien zijn
van elektra, watertappunt en rioolaanslui ng
Ÿ Fietsenstalling met oplaadpunten
Ÿ Gra s zeer goede wiﬁ over het gehele
camping terrein
Ÿ Eigen parkeerplek die gelinkt is aan uw
kampeerpleknummer.

Ac viteiten op de Camping
·
Muziekavonden
·
1x per week forel roken
·
Barbecue avonden
·
Bingoavonden
·
Oud Hollandse spelen
·
Jeu de boules avonden
·
Kampvuur
·
Iedere zaterdag verse patat met een
lekkere snack tussen 17:00 uur en 18:30 uur

Met onze comfortabele hui ar (geschikt voor +/28 personen) laten wij u graag de omgeving zien.
Zo bezoeken we onder andere:
Ÿ Toeris sch stadje Brüggen (Dui)
Ÿ Lindeboom bierbrouwerij
Ÿ Het gerenoveerde kasteel ”de Keverberg''

Honden zijn toegestaan, mits aangelijnd.

Wat mag u van ons verwachten

Ac viteiten

Hui artochten

