Camping Besthmenerberg, Ga op avontuur in de natuur!
Om het echte buitenleven te beleven hoef je helemaal niet ver te reizen!
Bij Camping Besthmenerberg in Ommen is zoveel te beleven. De camping ligt midden
in het bos, is heel ruim en natuurlijk opgezet en biedt tal van mogelijkheden.

Van paardrijden tot klimmen
De camping is, mede vanwege de natuurlijke ligging, de perfecte locatie voor
buitenactiviteiten. En daar richt camping Besthmenerberg zich dan ook vol op. Sinds vorig jaar
beschikt de camping over een schitterende manege, vanwaar je kunt genieten van buitenritten
door de prachtige bossen, over heide en zandvlaktes. En dit jaar kun je nog meer plezier
beleven in de natuur, want er wordt een klimbos, paintball area en pumptrackbaan
gerealiseerd. In combinatie met de vele andere faciliteiten, zoals een restaurant, snackbar,
binnen- en buitenzwembad, grote speeltuin en air-trampoline is Camping Besthmenerberg
ideaal voor een dagje met het gezin of de hele familie. Of kies voor een langer verblijf en
ga op vakantie bij Camping Besthmenerberg!

Glamping midden in het bos!
Beleef een unieke vakantie en kies voor een bijzondere overnachting! Glampeer in de
Boslodges en Outdoorlodges midden in het bos. In deze luxe en grote safaritenten combineer
je het buitenleven moeiteloos met het nodige comfort en een vleugje luxe! Je slaapt in een
comfortabel bed, hebt een eigen badkamer met grote inloopdouche, een complete keuken
met vaatwasser en combimagnetron, een knusse zithoek met gaskachel en een schitterend
ruim vlonderterras met loungeset met een fantastisch uitzicht!

Sponsoring Wielerronde Ommen
Buiten zijn en mensen laten genieten van de natuur in combinatie met sport en actieve
bezigheden is voor Camping Besthmenerberg erg belangrijk. Zowel op de camping als
daarbuiten en dat is ook de reden waarom wij de Wielerronde van Ommen sponsoren.
Wielrennen, een schitterende buitensport en waar kan dat beter dan in de prachtige
omgeving van Ommen!
	
  
Website Camping Besthmenerberg > https://www.besthmenerberg.nl/

