
O
P

G
L

A
B

B
E

E
K

H
O

U
T

H
A

L
E

N

Kamperen op de mooiste plekken van Belgisch Limburg
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 Golfslagbad
 Waterglijbaan

 Snelstromende rivier
 Waterkanon

 Fonteinpaddestoel
 Dierenwaterfonteinen
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Fun in waterparadijs

Je hoeft geen waterrat te zijn om je totaal te amu-
seren in het bijzondere waterparadijs. Er is zoveel 
te beleven dat je niet weet waar je eerst moet 
springen of zwemmen. Voor de allerkleinsten is 
er een prachtige waterspeeltuin. De buitenbaden 
zijn open van 1 juli tot en met 31 augustus.
Bij minder mooi weer is het binnenbad met hot 
whirlpool een aangename ontspanning. Op de 
grote zonneweide kun je van al dat zwemmen en 
gestoei rustig bijkomen. De grote terrassen met uit-
gebreide horecavoorzieningen hebben een schit-
terend zicht op het zwemparadijs.

 Waterspeeltuin voor de kleinsten
 Binnenbad met whirlpool

Een w
aterparadijs voor iedereen die van zon en w

ater houdt



 tafeltennis
 nieuw sanitair (2015)

 klim- en speeltuigen
 grote zandbak

 gratis Wi-Fi
 wasserette
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Een echte familiecamping
Familiecamping Wilhelm Tell ligt 

in een uitgestrekt natuurgebied (I000 ha) 
en biedt mogelijkheden voor wandelingen 

in een gevarieerd gebied met heide, spar-
renbossen, loofhout en moerasgebieden. 

Door z’n rustige ligging, in een echte anti-
stress-omgeving, ver van verkeer en industrie 
is Wilhelm Tell zeer geschikt voor familie- en 
groepsrecreatie, kampen en dagtoerisme. De 
staanplaatsen zijn voorzien van water, riole-
ring, elektriciteit, kabel-TV, telefoon en hebben 
een oppervlakte van minimum 100 m2. 

Ruimte en ontspanning
Het terrein is ‘s nachts bewaakt en verlicht. Honden zijn aangelijnd toegelaten mits 

ze de rust niet verstoren. Voor de toeristische kampeerder zijn er toeristische plaatsen 
(100m2) of jaarplaatsen (tot 140m2). Het bijzettentje en de auto mogen op uw plaats 
indien dit mogelijk is.

HET RECREATIETEAM van Wilhelm Tell is bijna dagelijks in de weer en biedt een gevarieerd 
recreatieprogramma met o.a. clowns, ballonartiesten, miniclub, schilderen, schminken, kindershows, 
geleide wandelingen, Miss en Mister verkiezing, disco, karaoke, kienen (bingo), straattekenen, 
spokentocht, waterspelen, kruisboogschieten, knutselen, en... nog veel meer! De animatie wordt 
aangepast aan weersomstandigheden en seizoensdrukte. Bij aankomst krijgt u gratis een toeristische 
informatiebrochure met een veelzijdigheid aan uitstapmogelijkheden.
Op slechts 6 km afstand mag u gratis gebruik maken van de visvijver van Camping Zavelbos.

 frituur
 biljarten

 wintertuin met heerlijke gerechten
 plaatsen met elektriciteit , water en tv-aansluiting

 gevarieerde begroeiing
 bosrijk gebied

5



  30 m2

  4 tot 6 personen
  zit/eethoek
  kitchenette
  koelkast
  magnetron
  4-pits elektrisch fornuis
  afzuigkap
  afwasmachine
  koffiezetapparaat
  compleet keukengerei
  kleuren-tv
  kabelnet
  verzorgde badkamer
  gratis Wi-Fi

 ontspanning en comfort
 ruimte en rust
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Zwitserse villa
In de Zwitserse villa vindt u comfortabele vakantieappartementen. Met een gordijn 
kunt u de  tweepersoonsslaapkamer van de zithoek scheiden. In de kleine slaapnis 
kunt u het stapelbed scheiden met een schuifdeur. Naast de voorziene bedden heb-
ben sommige appartementen een zitbank die om te vormen is tot een slaapbank 
waardoor u zo twee extra slaapplaatsen krijgt. 

Vakantiechalets
De vakantiechalets bevinden zich midden in de natuur. Ze zijn compleet, geriefelijk en 
gezellig. Het zwemparadijs, de speeltuin, speelvelden en alle andere attracties zoals 
beschreven bij de camping staan gratis tot uw beschikking.

Ontspanning
Vanuit de villa en het chalet kunt u rechtstreeks de natuur in. De vele wandel- en fiets-
routes maken samen met alle andere attracties uw vakantie compleet.

  4 tot 7 personen
  zit/eethoek
  keuken
  koelkast
  magnetron
  4-pits fornuis
  koffiezetapparaat
  compleet keukengerei
  kleuren-tv
  toilet
  douche
  terras met tuinmeubilair
  gratis Wi-Fi

 kindvriendelijk
 animatie in hoogseizoen

 zorgeloze vakantie
 horeca-aangelegenheden

7



Parkeerplaatsen

Parkeerplaatsen
N

Z
W
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TrekkersweideLigweide Speeltuin

Sanitair camping

Snacks
Receptie

Fietsenverhuur

STANDPLAATSEN

STANDPLAATSEN

OpenluchtzwembadGolfslagbad Waterglijbaan

Kinderbad met waterspeeltuin

Terras

Whirlpool, solarium

Snacks, cafetaria

FeestzalenOverdekt zwembad Vakantieappartementen Afvalcontainers
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Parking
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W O
Speeltuin
Petanque banen

Animatieruimte

Fietsenstalling

Sport en spel: pirateneiland

Standplaatsen

Trekkersweide
Toeristische plaatsen

Sanitair

Taverne
Bosveranda

Receptie

Sport en spel: vijver

Sport en spel: natuureducatieve ruimte

Vakantiewoningen Servicepunt mobilhomes

Afvalcontainers
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 visvijver
 speeltuin

 plaatsen met elektriciteit, water en tv-aansluiting
 kamperen in het groen
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Ontspannen met groen en water

De camping is genesteld tussen bossen en vennen in 
een natuurgebied van 2000 ha. Een unieke plek voor 
natuurliefhebbers en gasten die van rust houden. Op 
slechts 6 km afstand mag u gratis gebruik maken van het 
waterparadijs Wilhelm Tell. De ongedwongen sfeer en het 
kindvriendelijke karakter zorgen ervoor dat u een prettige 
tijd beleeft op onze camping. U kunt elke dag opnieuw 
het duinengebied verkennen door middel van de vele 
mooie fiets- en wandelroutes of gewoon lekker luieren en 
tot rust komen op de camping met de mooie visvijver. Op 
5 km afstand vindt u het Nationaal Park Hoge Kempen  
(6000 ha) voor nog meer uitstappen.

 frituursnackbar met kleine maaltijden
 taverne met heerlijke gerechten

 camperplaatsen
 toeristenplaatsen

 nieuw sanitair
 grote wasruimte
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Vakantiewoningen
Bij Zavelbos kunt u goed uitgeruste vakantiewonigen huren. Eén vakan-
tiewoning (ruim 50m², 5 personen) met één parkeerplaats bij de vakan-
tiewoning. Woonkamer met zit- en eethoek, kitchenette met koelkast, 
microwave, 4-pits gasfornuis, afzuigkap en vaatafwasmachine. Keuken-
gerei is voldoende aanwezig voor 5 personen. De tv is aangesloten op 
het kabelnet. Wi-Fi is gratis beschikbaar. Op het gelijkvloers kunt u recht-
streeks vanuit de woonkamer naar uw privé-terras met tuinmeubilair. Op 
de eerste etage heeft u twee slaapkamers met 2x éénpersoonsbedden. 
Naast de slaapkamers is er een extra éénpersoonsbed beschikbaar. 
Het mooi verzorgde sanitair bestaat uit een douche, wastafel met koud 
en warm water en een toilet. In iedere vakantiewoning is er een koffie-
zetapparaat aanwezig. De vakantiewoningen liggen per twee tegen 
elkaar met een dubbele scheidingsdeur. Hierdoor kunnen families tot 
10 personen twee vakantiewoningen huren als groepsaccommodatie. 

 terrassen met mooi uitzicht
 horeca-aangelegenheid

 gratis gebruik waterparadijs Wilhelm Tell
 ontspanning en comfort

 tafeltennis
 animatie in hoogseizoen

12



 bungalow en chaletverhuur
 gratis Wi-Fi 

 ruimte tot 10 personen
 privé-parkeerplaats

13



 zwemmen
 zeilen

 kanoën
 surfen

 speeltuin
 zonnestrand
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W
aar zon, w

ater en g
roen elkaar in alle rust ontm

oeten.

Een camping met mogelijkheden
Deze fijne camping is schitterend gelegen in de 
natuur aan een 20 ha natuurlijke plas. U vindt 
hier zelfs een strand waar u heerlijk kunt zonnen 
en ontspannen. De plas leent zich uitstekend voor 
zwemmen en bootplezier zoals kanoën, roeien, 
surfen en zeilen met kleine bootjes. Al met al een 
camping waar het voor iedereen heerlijk toeven is. 
Ook voor de kinderen zijn er tal van bezigheden.

De camping beschikt over toeristische plaatsen 
van 140m2, over 16A elektriciteit, stromend water, 
tv-aansluiting, Wi-Fi en riolering op de plaats. De 
jaarplaatsen van 180m2 hebben zelfs bijkomende 
20A elektriciteit en individuele gasaansluiting.

 trekkersweide
 toeristenplaatsen met electriciteit, water, tv-aansluiting

 jaarplaatsen
 camperplaatsen



Een camping met mogelijkheden.
Camping Binnenvaart is zeer geschikt voor 
families, waar ruimte, rust en groen voor alle 
leeftijden aanwezig is. Optimaal genieten 
van wat Limburg u te beiden heeft in al zijn 
facetten. Comfortabel kamperen met de 
nieuwste faciliteiten. 

Als bezoeker van camping De Binnenvaart 
mag u tevens gebruik maken van het water-
paradijs van Wilhelm Tell, en van de visvij-
ver op Camping Zavelbos. 

  gratis gebruik waterparadijs Wilhelm Tell
  snookeren

   In de buurt van de camping vindt u 
Nordic Walking Center en paintball
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Standplaatsen

Toeristische plaatsen

Autoparking

Trekkersweide

Speelzone

Sport en spel

Speeltuin

Afvalcontainers

DE PLAS

Autoparking

Sanitair

N

Z

W

O
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 fietsen
 wandelen

 golfen
 paardrijden

 hengelen
 topevenementen

18



Limburg: één en al ontspanning!

Het ontspannende levensritme, de talrijke bossen, heide, beekvalleien, de spontane vriendelijkheid, maken 
van Limburg de perfecte vakantiebestemming. Met een échte ranger kunt u op ontdekkingstocht in de 6000 ha. 
van het Nationaal Park Hoge Kempen, het grootste van Vlaanderen. Het 2000 km autovrije bewegwijzerde 
fietsroutenetwerk doorheen de mooiste delen van de Kempen en het Maasland is de droom van iedere 
fietser. Met directe aansluitingen liggen we centraal in dit idyllische netwerk, dat u voert langs mijnschachten, 
terrils, musea, de onberekenbare Maas,...
Limburg is bekend om zijn lekker eten en drinken. De terrasjes in de omliggende dorpen en steden serveren 
de heerlijkste Limburgse gerechten. U kunt fantastische uitstappen maken naar de talrijke musea of historische 
steden bezoeken.
Houdt u meer van actie tussendoor.... Go-carten, paardrijden, racen op het circuit van Zolder, 
deltavliegen, klimmen of skiën. Alles is mogelijk... Door de centrale ligging is alles snel bereikbaar: Bokrijk 
(openluchtmuseum), Genk (zondagmarkt), Maaseik (musea), Hasselt (winkelcentrum), Maastricht (culturele 
winkelstad), de pretparken Walibi of Bobbejaanland, overdekte winkelcentra, Maasmechelen Village 
outlet-center, shopping Genk, Valkenburg, Olmense Zoo, stoomtrein As,...

 festivals
 concerten

 natuurbelevingen
 terrasjes

 braderiën
 marktjes
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Hoeverweg 87
B-3660 Opglabbeek
Tel. +32 (0)89 85 44 44 Fax: +32 (0)89 81 00 10
wilhelmtell@limburgcampings.be www.limburgcampings.be

Kattebeekstraat 1
B-3680 Opoeteren (Maaseik)
Tel. +32 (0)89 75 81 46 Fax: +32 (0)89 75 81 48
zavelbos@limburgcampings.be www.limburgcampings.be

Binnenvaartstraat 49
B-3530 Houthalen – Helchteren
Tel. +32 (0)11 52 67 20 Fax: +32 (0)11 60 51 70
debinnenvaart@limburgcampings.be www.limburgcampings.be
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