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Wij wensen jullie een 

prettig verblijf op het 

Sportlandgoed! 

Tarieven 2021 

Prijswijzigingen onder voorbehoud 

Tijdens het verblijf bieden wij de  
mogelijkheid voor een heerlijk ontbijt,- of 
lunchpakket of diner.  Onderstaand een  
aantal voorbeelden:  
 
Ontbijtpakket      €   8,50 
Het ontbijtpakket bestaat uit:  
• Een zachte witte bol en een meergranen bol 
• Kaas, hagelslag, jam en margarine 
• Appel 
• Vruchtenyoghurt 
• Jus d’orange 
• Oploskoffie en thee 
 
Lunchpakket   €   8,50  
Het lunchpakket bestaat uit:  
• Een zachte witte bol met kaas 
• Een meergranen bol met ham 
• Krentenbol 
• Stuk fruit 
• Candybar 
• Flesje water 
• Blikje jus d’orange 
 
De ontbijt,- en lunchpakketten kunnen bij uw 
verblijfplaats op de camping of bij uw blokhut 
worden bezorgd vanaf 09.00 uur.  
Overige tijden of afhalen in overleg. 
 
Barbecue bij de blokhut   € 15,00 
(min. 10 personen)  

• Rundvlees, -en kartoffelsalade 
• Stokbrood met kruidenboter 
• Knoflook, -en barbecuesaus, mayonaise 
• Gekruide schouderkarbonade 
• Verse kipspies 
• Duitse braadworst  
• Varkensfilet 
• Runderburger (met Sesambroodje) 
 
Vraag ook naar onze overige horecamogelijk-
heden of kijk hiervoor op onze website.  
  



Heerlijk kamperen of overnachten in een 
blokhut in Drenthe is bij ons een unieke  
beleving. Op ons park zijn er verschillende 
mogelijkheden voor iedereen.  

 
Canadese Blokhutten 
Wij beschikken over 35 Canadese blokhutten, 
waarvan er 21 “Nature” Blokhutten in 3 cirkels 
staan opgesteld. In de kringen is er gelegen-
heid tot het maken van een kampvuur.  
De overige 14 “Comfort” Blokhutten staan  
opgesteld in een laan. Deze blokhutten zijn 
ook voorzien van een keukenblokje met 2-pits 
kookstel en een eethoek met 4 stoelen.  
 
De blokhutten zijn knus en gezellig en hebben 
ieder eigen sanitair met een douche en  
toilet. Ben je dus op zoek naar kamperen, maar 
wil je wel dat beetje extra comfort? Dan zijn de 
blokhutten ideaal, voor familie of zelfs voor 
groepen. Als het iets koeler wordt in de avond, 
ben je nog steeds verzekerd van een comforta-
bel verblijf, omdat al onze blokhutten voorzien 
zijn van een verwarming! 
 
 
Camping in Drenthe, Camping Sportlandgoed 
Heb je een eigen tent, caravan of camper? Dan 
kunt je verblijven op onze camping. Wij be-
schikken over circa 8– vrije standplaatsen.  
Het gebruik van stroom en watervoorzieningen 
om jouw verblijf zo prettig mogelijk te maken 
zijn bij de prijs inbegrepen. De goede camping-
faciliteiten liggen op korte afstand van jullie 
standplaats. Vanaf de standplaats heb je uit-
zicht op de visvijver. Heerlijk wakker worden 
dus. 
 

OPENINGSTIJDEN CAMPING:  
01.04 t/m 30.09  

Tarieven Blokhutten 
 
 
LET OP: Tarieven zijn per nacht tenzij anders 
staat aangegeven 
 

Nature Blokhutten  
(max. 4 personen per blokhut, incl. schoonmaak) 

Nature blokhut per nacht    € 65,00 
Verplicht bedlinnenpakket    € 4,50  
 
• Aanwezig in de Nature blokhutten:  

Aparte ruimte met douche en toilet, apart-
staande bedden en een stapelbed, bedlinnen 
(voor het aantal gasten), koelkast, keukenblok 
met wasbak en waterkoker (geen kookfacilitei-
ten) en een 4 persoons bistroset.  

 

Comfort Blokhutten  
(max. 4 personen per blokhut, incl. schoonmaak) 

Te boeken v.a. 2 nachten  € 79,50 
Meerprijs bij 1 overnachting € 15,00 

Verplicht bedlinnenpakket    € 4,50  
 
• Aanwezig in de Comfort blokhutten:  

Aparte ruimte met douche en toilet, 1x een 
tweepersoonsbed en 1x een stapelbed, bed-
linnen (voor het aantal gasten), koelkast,  
keukenblok met kookgelegenheid (2 pits),  
servies voor 4 personen, een wasbak en water-
koker, een eethoek met 4 stoelen en een  
4 persoons bistroset.  

 
Overige informatie blokhutten 
• Exclusief reserveringskosten à € 7,50 en 

toeristenbelasting en milieuheffing à € 2,50 
p.p.p.n. (Gemeente Emmen) 

• De auto dient op de parkeerplaats  
geparkeerd te worden.  

 
Ons Huisreglement en de Algemene-en Annulerings-

voorwaarden vindt je op onze website en bij de  
reserveringsbevestiging.  

Tarieven Camping 
 
 

Camping 1 april tot 1 juli &  
1 september tot 1 oktober  
 
Honden (tarief per hond)   €   3,50  
Standplaats 2 personen    € 19,50 

Standplaats 3 personen    € 23,50 
Standplaats 4 personen    € 27,50 
Extra persoon   €   4,00 
 
Weekplaats             € 120,- 
 

Camping 1 juli tot 31 augustus   
Honden (tarief per hond)   €   3,50 

Standplaats 2 personen    € 21,50 
Standplaats 3 personen    € 25,50 
Standplaats 4 personen    € 29,50 
Extra persoon   €   4,00 
 
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 € 2,50 p.p.p.n. 
(Gemeente Emmen)  

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

• De auto dient op de parkeerplaats 
geparkeerd te worden.  

• Gebruik van de visplas is NIET  
inbegrepen.  

 


