
Uw vakantie is onze zorg!

FEESTERIJ ∙ CAMPING ∙ ARRANGEMENTEN

Gezellig Brabants caférestaurant
“Het leven is goed in het Brabantse land...” klinkt 

regelmatig in ons café. Brabantse gezelligheid en vertier 

voor jong en oud. Terwijl de kleintjes zich uitleven in 

de kinderdisco kunt u op ons terras nog even genieten 

van het schitterende uitzicht over de landerijen waar u 

de zon ziet ondergaan. Heeft u na een spetterende 

vakantiedag geen zin om te koken? We hebben enkele 

overheerlijke menu’s op de kaart, en natuurlijk ook 

diverse snacks, een frietje en een gezond broodje.  

Ook typisch Brabants is een potje kaarten of biljarten,  

en wat later op de avond, meezingen aan de bar: 

”Brabantse nachten zijn lang...”

Wat zullen we vandaag eens doen?
Wat dacht u van een tochtje op een loltrapfiets, country-

golf, kanovaren, mountainbiken, een huifkartocht,  

een tochtje op een step. Of, als het regent, kruisboog-

schieten een Oud-Hollands spellencircuit. We hebben 

een uitgebreid programma activiteiten waar u uit kiezen 

kunt: uw vakantie wordt een spannend evenement! 

Camping Dommelvallei
Schafterdijk 9
5556 VK  Borkel en Schaft 
gemeente Valkenswaard

telefoon: 040-2068290
fax: 040-2068801
info@campingdommelvallei.nl
www.campingdommelvallei.nl

FEESTERIJ ∙ CAMPING ∙ ARRANGEMENTEN

 Modern, klein vakantiepark

 Ruime plaatsen, verharde paden  

 Elektra/water/riolering en centrale antenne

 Verwarmd zwembad met apart kinderbad

 Speeltuin en kinderdisco

 Gezellig Brabants caférestaurant

 Uitgebreid activiteitenprogramma

 Fietsverhuur, vele fietsroutes in nabije omgeving

 Ligging in bosrijke natuurgebied

 Riviertje de Dommel op 300 m

 Pittoresk dorpje Borkel en Schaft
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Camping De Dommelvallei is een klein, 
maar veelzijdig vakantiepark tussen  
de prachtige natuurgebieden de Malpie  
en de Leenderheide in de Brabantse 
Kempen. Zoekt u Brabantse gezelligheid, 
leuke activiteiten en ontspanning?  
Of bent u meer op zoek naar rust, comfort 
en mooie natuur? Dan bent u bij Camping  
De Dommelvallei op het juiste adres.

Midden in het Brabantse 
Kempengroen 
Camping Dommelvallei is gelegen midden in de Kempen 

bij het pittoreske dorpje Borkel en Schaft in de gemeente 

Valkenswaard, op slechts 300 m van het riviertje de Dommel. 

Borkel en Schaft, aan de Belgische grens, telt 1100 inwoners. 

Het wordt omgeven door prachtige natuurgebieden met maar 

liefst 16 uitstekend bewegwijzerde fietsroutes. Bovendien 

zijn er verschillende wandel-, skeeler-, ruiter- en steproutes 

in de directe omgeving van de camping. Hier kunt u urenlang 

wandelen en fietsen, met vele fraaie rustplekjes. En waar 

u misschien wel een verrassende ontmoeting beleeft met 

vogels en klein wild, of een schaapsherder met zijn kudde.

Uitstekende faciliteiten
Alle plaatsen op onze camping hebben prima faciliteiten: 

elektriciteit tot 16 A, water, riolering en centrale antenne. 

De paden zijn verhard en goed verlicht. De sanitaire 

voorzieningen zijn pas vernieuwd. Natuurlijk hebben we 

alle aandacht voor het milieu, met) energiesparende 

maatregelen en milieuvriendelijke schoonmaak. Maar 

behalve de goede voorzieningen zorgt ook de gezellige, 

gemoedelijke Brabantse sfeer voor een onvergetelijk 

verblijf. 

Volop spelplezier
Ons recreatieteam zorgt ervoor dat er altijd wat te beleven 

valt, voor jong en oud. In het hoogseizoen worden er 

dagelijks diverse gezellige en sportieve activiteiten 

georganiseerd. Kinderen zullen zich prima vermaken in de 

ruime speeltuin en kunnen veilig spelen en spetteren in een 

apart kinderbad bij het verwarmd zwembad. Spel en sport 

gaan samen in een potje voetbal, volleybal of tafeltennis. 

De avonturiers onder u kunnen zich uitleven met een 

survivaltocht, vlotvaren of een tochtje in de kano over het 

riviertje de Dommel.

Gezellig Brabants dorpsterras

Tijdens een wandeltocht is het heerlijk om even ’aan 

te leggen’ bij een van de vele gezellige dorpsterrasjes 

die de Kempen rijk is. Of wat dacht u van een lekker 

Trappistenbiertje gebrouwen door de monniken van de 

Achelse Kluis. Nadien kunt uuitstekend dineren in diverse 

goede restaurants in de omgeving van de camping. 

Ertussenuit met fiets of auto
Wilt u een dagtrip maken, dan kunt u, door de centrale 

ligging van de camping, diverse Brabantse, Belgische 

en Duitse attractieparken binnen 60 minuten autorijden 

bereiken. Subtropische zwemparadijzen en musea 

liggen zelfs in fietsbereik. In ons eigen dorp kunt u 

een authentieke korenmolen in werking en een abdij 

bezoeken. Recreatief winkelen kunt u uitstekend in 

Eindhoven, Weert of Hasselt. En elke donderdag op de 

weekmarkt in Valkenswaard. Nog meer leuke ideeën 

vindt u in de Infohoek van de camping. Daar kunt u ook 

fietsen huren of een arrangement boeken. Voor meer 

informatie over de regio kunt u terecht bij het VVV 

kantoor in Valkenswaard.

Het leven is goed in het Brabantse land...Het leven is goed in het Brabantse land...


