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Wij wensen jullie een 

prettig verblijf op het 

Sportlandgoed! 

Tarieven 2019 

Prijswijzigingen onder voorbehoud 

 
 
 
 
 
Tijdens het verblijf bieden wij de mogelijkheid 
voor een heerlijk ontbijt, lunch of diner.  
 
Ontbijtbuffet  vanaf   € 11,50 
High Lunch vanaf   € 13,50 
BBQ vanaf     € 15,95 
Buffet vanaf     € 19,95 
 
 



Heerlijk kamperen in Drenthe is bij ons een 
unieke beleving.  Op ons park zijn er ver-
schillende mogelijkheden voor iedereen.  

 

 

 

Canadese Blokhutten 

Een van onze mogelijkheden is het verblijven 
in onze Canadese blokhutten. De blokhutten 
zijn knus en gezellig en hebben ieder hun 
eigen sanitair en bedden inclusief bedlinnen. 
Ben je dus op zoek naar kamperen, maar wil 
je wel dat extra comfort? Dan zijn de blok-
hutten ideaal, voor familie of zelfs voor groe-
pen. Als het iets koeler wordt in de avond, 
bent je nog steeds verzekerd van een com-
fortabel verblijf, omdat onze blokhutten 
voorzien zijn van een verwarming! 

 

 
 
Camping in Drenthe, Camping Sportland-
goed 
Heb je een eigen tent, caravan of camper? 
Dan kunt je verblijven op  onze camping.  
Het gebruik van stroom en watervoorzienin-
gen om jouw verblijf zo prettig mogelijk te 
maken zijn bij de prijs inbegrepen. De uitste-
kende campingfaciliteiten liggen op korte 
afstand van jullie standplaats. Vanaf de 
standplaats heb je uitzicht op de visvijver. 
Heerlijk wakker worden dus. 
 

OPENINGSTIJDEN CAMPING:  
30.03 t/m 30.09  

Tarieven Blokhutten 
 
 
LET OP: Tarieven zijn per nacht tenzij anders 
staat aangegeven 
 
 
Canadese Blokhutten  
(max. 4 personen per blokhut, incl. linnenpakket) 

1 nacht     € 82,50 
Vanaf 2 nachten     € 72,50 

Extra persoon     € 10,- 
(1 pers. extra per blokhut mogelijk) 
 
Weekarrangement    € 400,- 
 
Overige informatie blokhutten 
• Exclusief toeristenbelasting en milieuhef-

fing à € 2,10 p.p.p.n. (Gemeente Emmen) 
• De auto dient op de parkeerplaats gepar-

keerd te worden. Indien er toch auto’s bij 
de blokhutten geparkeerd blijven staan, 
wordt er € 10,- per auto per dag in          
rekening gebracht.  

• Aanwezig in de blokhutten: douche, koel-
kast, toilet, tweepersoons stapelbed (2 bo-
ven en 2 onder), tafel met 4 stoelen, kast 
en aanrechtblad. 

 
 
Enkele voorwaarden blokhutten en camping 

• Versterkte geluidsinstallatie is niet toegestaan 

• Het maken van een kampvuur is toegestaan op aan-
gewezen plaatsen met afname hout van Sportland-
goed (eigen hout meenemen is niet toegestaan) 

• Koelwagens zijn niet op het terrein toegestaan.   

• Aanhangwagens dienen geparkeerd te worden op de 

parkeerplaats.  

• Overige voorwaarden staan vermeld op onze website 
alsmede in de reserveringsbevestiging.  

 

Tarieven Camping 
 
 
 
 
 
 
Camping 
Honden (tarief per hond)   € 3,-  
Standplaats 2 personen    € 19,50 
Standplaats 3 personen    € 24,50 
Standplaats 4 personen    € 27,50 
 
Seizoensplaatsen camping: 
Weekplaats             € 120,- 
 
De bovenstaande tarieven zijn per    
gezin en zonder lokale heffingen.  
 
 
 
 
 
Overige informatie camping 
• Honden in overleg toegestaan. 
• Houtskool barbecue toegestaan. 
• Exclusief toeristenbelasting en       

milieuheffing à € 2,10 p.p.p.n. 
(Gemeente Emmen)  

• Tarieven zijn inclusief kampeer-
plaats, kampeermiddel, gebruik van 
sanitair, water, elektriciteit, licht  

• De auto dient op de parkeerplaats 
geparkeerd te worden.  

• Geen gebruik van visplas inbegrepen. 
 


