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Camping  IJsselstrand
Welkom 
Camping IJsselstrand is een gezellige familiecamping 
aan het water tussen de Achterhoek en de Veluwe.  
De camping ligt net buiten de gezellige vestingstad 
Doesburg, één van de zeven Hanzesteden aan de 
IJssel. 

Tijdens uw vakantie hoeft het u aan niets te ontbre-
ken! De camping heeft vele mogelijkheden aan facili-
teiten. Tijdens de schoolvakanties biedt ons recreatie-

team een gevarieerd programma met vier activiteiten 
per dag. Daarnaast kunnen uw kinderen zich heerlijk 
uitleven in ons overdekt speelparadijs, spetteren in 
ons overdekt zwembad of een ritje op een pony 
maken bij de manege! Vanaf 2014 is het ook mogelijk 
om te bowlen!

De camping beschikt over een moderne supermarkt 
met een zeer uitgebreid assortiment. Geen zin om te 
koken of wilt u gewoon even een drankje doen? U 
bent van harte welkom in één van onze restaurants! 

Voor een dagje uit gaat u naar de oude binnenstad 
van Doesburg met haar historische centrum. Vergeet 
daarbij ook niet een bezoek te brengen aan de beken-
de Mosterdfabriek. Huur een fiets en maak een mooie 
tocht door het Achterhoekse landschap. Bovendien 
bent u met een half uurtje rijden op de schitterende 
Hoge Veluwe.

De camping is het gehele jaar open en uw huisdier 
hoort er bij ons gewoon bij! Kom, geniet en ervaar! 
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Faciliteiten
Camping IJsselstrand biedt veel  
faciliteiten voor jong en oud! Niemand 
hoeft zich dus bij ons te vervelen.

overdekt ZWembad
Lekker spetteren bij goed of slecht weer? Dat kan! De 
camping heeft een overdekt zwembad met waterglij-
baan, speelelement, een jacuzzi voor 8 personen en 
een gescheiden kinderbad met tuimelemmers. Bij 
mooi weer gaat de kap open!    

binnenspeeltuin binkie 
Supergaaf voor de kinderen, ons kinderpretparadijs! 
Een grandioos binnenspeelparadijs voor alle kinderen 
met ouders, opa’s en oma’s, of wie dan ook; het is 
altijd pret in ons Speelparadijs Binkie.  

Meer dan 1.000 m2 binnenspeelplezier met rodel-
baan, superglijbaan van meer dan 6 meter hoog, 
super lego bouwstenen, spookhuis, klimwanden, het 
super spinnenweb, springkussen, maar ook een spe-
ciale speelruimte voor de allerkleinsten en nog veel, 
veel meer.  

drijvend restaurant de ijsselWaard
Bar Resto de IJsselwaard is een gezellig drijvend res-
taurant dat u vindt in de jachthaven van de camping. 
Het restaurant is gevestigd in een ark en  heeft een 
prachtig uitzicht op de jachthaven met Doesburg op 
de achtergrond! Geniet van een heerlijke Doesburgse 
mosterdsoep of een lekkere cocktail op het prachtige 
lounge terras! Het restaurant heeft een uitgebreide 
vlees- en viskaart. 
            
internet
Wilt u tijdens uw verblijf graag internetten? Dat kan! 
Op de gehele camping ligt een draadloos netwerk 
waarvoor u op de receptie tegen betaling een code 
kunt krijgen.  

ponyrijden op manege oldenhave
Op boerderij de Oldenhave, centraal op de camping 
kun je, tijdens schoolvakanties, bijna elke dag een 
ritje maken op een van de pony’s. Vind je het leuk om 
te helpen met borstelen en opzadelen? Dan ben je 
van harte welkom!

recreatieteam
Tijdens de (school)vakanties is er een professioneel 
recreatieteam aanwezig die meerdere keren per dag 
voor jong en oud van alles organiseert. Het kinder-
theater blijft altijd een van de hoogtepunten van de 
dag!

restaurant & cafetaria
Midden op de camping ligt centraal gelegen het res-
taurant en cafetaria. Meteen gezellig en met een ruim 
terras waar u heerlijk een hapje kunt eten of patat 
met snacks kunt halen. Lekker in het zonnetje zitten 
genieten van een maaltijd of drankje, dat terwijl uw 
kinderen naar hartenlust spelen in de aangrenzende 
speeltuin. Een gezellig restaurant waar u betaalbaar 
kunt genieten en waarbij ook aan uw kinderen wordt 
gedacht!

supermarkt
Uw dagelijkse boodschappen binnen handbereik, 
elke dag verse broodjes voor het ontbijt of een  heer-
lijk vers geperste jus d’orange? Dit is een onderdeel 
van het ruime assortiment van hetgeen de super-
markt te bieden heeft!  Ook verkrijgbaar zijn verse 
groenten en fruit, zuivelproducten, vlees en tal van 
handige artikelen die uw vakantie compleet maken! 

speeltuin & voetbalveld
Centraal op de camping ligt een grote speeltuin waar 
uw kinderen zich naar hartenlust kunnen vermaken! 
Wie zin heeft in een potje voetbal, kan zich lekker uit-
leven op het voetbalveld. Ook het recreatieteam orga-
niseert hier graag een potje voetbal!

strand met Waterfietsen en kano’s
Naast een overdekt zwembad, heeft Camping 
IJsselstrand ook een gezellig zandstrand met afgeba-
kend zwemwater. Daarnaast zijn er leuke strandactivi-
teiten voor jong en oud…

visWater
De dode tak van de IJssel is ideaal voor geoefende en 
niet-geoefende vissers. U kunt vissen vanuit uw tent 
of caravan of huurt een boot om het water op te gaan.

led-boWling!
Op Camping IJsselstrand is bowlen een hele unieke 
ervaring! Op een van de vier spectaculaire Blacklight 
LED bowlingbanen! Ook voor uw kinderen is het altijd 
raak, met de speciale bumpers aan de zijkant gooien 
ook zij een strike! 
U vindt de bowling op loopafstand via de fietsdijk op 
ca 350 meter.
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Verhuur
Of u nu een luxe chalet met sauna, een 
compacte mobilette of een trekkershut 
wilt huren. Op Camping IJsselstrand is 
voor iedereen en in elke prijsklasse iets 
te vinden. Kom, geniet en ervaar het 
echte Achterhoekgevoel!

Onze ruime, vrijstaande chalets zijn van alle gemak-
ken voorzien en beschikken allen over centrale ver-
warming. U hoeft tijdens uw vakantie niets te missen 
van uw favoriete programma’s, want onze chalets zijn 
aangesloten op een centraal antennesysteem. Wij 
bieden ook accommodaties waarin huisdieren zijn t
oegestaan! Uw auto mag u bij het chalet parkeren.

Alle mobilettes zijn gezellig, compact en van alle 
gemakken voorzien. Eveneens zijn ze aangesloten  
op het centrale antennesysteem en mag uw auto erbij 
staan. De 4 persoons zijn voorzien van twee slaap-
kamers en bent u met meer dan hebben wij ook 6 per-
soons! Ook uw huisdieren zijn hier welkom! Vraag 
onze receptioniste naar de mogelijkheden.

chalets met sauna
Wilt u het ultieme luxe gevoel ervaren tijdens uw vakan-
tie? Na een druk programma met uw kinderen heerlijk 
genieten in een van onze chalets met sauna. Deze ruime, 
vrijstaande chalets tot max. 6 personen zijn ingericht met  
een luxe keuken met vaatwasser, senseo koffieapparaat 
en magnetron, een ruime woonkamer met flatscreen tv, 
drie slaap-kamers met comfortabele boxsprings en een 
badkamer met douche en een apart toilet. 

hutten en vaten
Wij verhuren nog steeds de vertrouwde trekkershutten. 
Goedkope overnachtingsmogelijkheden voor gasten die 
weinig voorzieningen nodig hebben met sanitaire voor-
zieningen op loopafstand. 
Wilt u iets meer comfort? Dat kan in onze comfort-hutten 
met een badkamer met douche, toilet en wastafel!
Wilt u uniek overnachten? Dat kan sinds kort ook in een 
van onze kampeervaten. Een knus vat met bedstee, twee 
(opklap) slaapbanken en een tafel. Tegen meerprijs kunt 
u bij uw vat een privé sanitair cabine huren, zodat u ook 
daar van alle gemakken bent voorzien!

glamp-lodge
Ideaal als je met z’n tweetjes bent! De lodge is van alle 
gemakken voorzien en ingedeeld met een knusse woon-
kamer met een ingerichte, open keuken. Er is een slaap-
kamer met een twee persoons bed en een badkamer met 
douche en toilet. 

accommodaties
4 persoons chalet
Volledig ingerichte keuken, woon-
kamer met kleuren tv, 2 slaapkamers 
en ruime badkamer met douche en 
toilet, terras met tuinmeubelen.

5 persoons chalet
Volledig ingerichte keuken, woon-
kamer met kleuren tv, 2 slaapkamers, 
ruime badkamer met douche en toilet 
en terras met tuinmeubelen.

6 persoons chalet
Volledig ingerichte keuken, woon-
kamer met kleuren tv, 3 slaapkamers, 
ruime badkamer met douche en toilet 
en terras met tuinmeubelen.

4 persoons mobilette
Volledig ingerichte keuken, woon-
kamer met kleuren tv, 2 slaapkamers, 
badkamer met douche en toilet en 
terras met tuinmeubelen.

6 persoons mobilette
Volledig ingerichte keuken, woon-
kamer met kleuren tv, 3 slaapkamers, 
badkamer met douche en toilet en 
terras met tuinmeubelen.

6 persoons chalet sauna 
Volledig luxe, ingerichte keuken 
met magnetron en vaatwasser, 
woonkamer met flatscreen tv, 
3 slaapkamers met boxsprings, 
sauna, ruime badkamer, apart toilet 
en terras met tuinmeubelen en  
parasol.

boekingsmogelijkheden
Week  Vrijdag na 15.00 tot vrijdag 10.00 uur
midweek  Maandag na 15.00 tot vrijdag 10.00 uur
Weekend  Vrijdag na 15.00 tot maandag 10.00 uur

Wij hebben speciale accommodaties waarin huisdie-
ren zijn toegestaan (€ 4,50 per huisdier per nacht). 
Informeert u hiervoor bij onze receptionistes.

tarieven
Weekprijzen Mobilette  Mobilette  Chalet Chalet  Chalet Chalet Sauna
 4 pers 6 pers  4 pers  5 pers      6 pers 6 pers
1 jan – 23 mrt n.v.t.  n.v.t.    239,—   249,—   279,—   369,—
23 mrt – 20 apr   219,—   239,—   259,—   269,—   299,—    379,—
20 apr– 15 jun    269,—   299,—   329,—   339,—   359,—    399,—
15 jun – 6 jul   329,—   359,—   369,—   389,—   419,—   459,—
6 jul – 20 jul   419,—   465,—   489,—   499,—   519,—    549,—
20 jul – 17 aug   655,—   689,—   719,—  729,—   769,—   839,—
17 aug – 7 sep   459,—   469,—   479,—   489,—   519,—    569,—
7 sep – 29 okt   249,—   269,—   289,—   309,—   339,—   369,—
29 okt – 7 jan  n.v.t.  n.v.t.    229,—   249,—   279,—   349,—
 
Verplichte arrangementen (deze arrangementen vervangen de reguliere weken, weekenden of midweken)
Pasen (30/3 - 3/4)    225,—   255,—   295,—   315,—   335,—   355,—
Midweek na Pasen (3/4 - 6/4)    139,—   169,—   149,—   169,—   199,—   219,—
Hemelvaart (9/5 - 14/5)    295,—   315,—   345,—   365,—   385,—   405,—
Midweek na Hemelvaart (14/5 - 18/5)   199,—   219,—   229,—   239,—   259,—   279,—
Pinksteren (18/5 - 22/5)    289,—   309,—   329,—   349,—   369,—   389,—
Midweek na Pinksteren (22/5 - 25/5)     109,—   139,—   149,—   159,—   179,—   199,—
 
Midweek- en weekendprijzen
1 jan – 23 mrt  n.v.t.  n.v.t.    169,—   189,—   209,—   259,—
23 mrt – 20 apr    169,—   189,—   199,—   219,—   249,—    279,—
20 apr – 15 jun     179,—   199,—   209,—   229,—   259,—    289,—
15 jun – 6 jul   189,—   209,—   229,—   239,—   269,—    299,—
6 jul – 20 jul   249,—   265,—   295,—   315,—   349,—   409,—
20 jul – 17 aug   379,—   415,—   429,—   455,—   475,—    529,—
17 aug – 7 sep   249,—   265,—   279,—   289,—   319,—   389,—
7 sep – 29 okt   189,—   209,—   229,—   249,—   249,—   309,—
29 okt – 7 jan  n.v.t.  n.v.t.    159,—   169,—   199,—   249,—
 
Bijkomende kosten
Toeristenbelasting & milieuheffing p.p.p.n. € 2,35
Schoonmaakkosten (verplicht)  €  37,50
Lakenpakket (verplicht) p.p. € 7,95
Handdoekenpakket p.p. € 3,95
Keukendoekenpakket € 2,95
Reserveringskosten per boeking € 9,50
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Kamperen
Of u nu aan het water wilt staan of op 
één van onze groenomrande velden of 
luxe met privé sanitair, het kan bij ons 
allemaal tegen een betaalbare prijs! 
Honden zijn bij ons, mits aangelijnd, 
toegestaan.

kampeerplaatsen met privé sanitair
Lopen naar een toiletgebouw en delen met anderen is 
niet langer nodig met privé sanitair. Uw kampeer- 
middel staat naast een sanitair cabine die gedurende 
uw verblijf geheel en uitsluitend tot uw beschikking 
staat. In de ruime cabine zit een douche, toilet en een 
wastafel met stopcontact voor bijvoorbeeld een 
scheerapparaat of föhn. Vanzelfsprekend is er warm 
en koud water.

kampeerplaatsen
Indien u niet aan het water wilt staan hebben wij ook 
ruime plaatsen op 2 met groenomrande kampeervel-
den. In het midden staan enkele speelelementen 
zodat u de kinderen niet uit het oog hoeft te verlie-
zen. Deze velden zijn ook uitermate geschikt voor 
groepen of families die bij elkaar willen staan of auto- 
en caravanclubs. Op de velden staan tevens 6 trek-
kershutten. 

kampeerplaatsen aan het Water
Schitterende kampeerplaatsen direct aan het water 
met uitzicht over de IJssel of de jachthaven met 
Doesburg op de achtergrond. Er is nu ook een mobiel 
toiletgebouw aan de waterkant!

camperplaatsen
U kunt uw camper op een speciaal aangelegde ver-
harde plaats stellen of op een van de mooie plaatsen 
aan het water met uitzicht over de haven en de IJssel 
tegen een Doesburgse achtergrond.
Speciaal voor campers zijn er extra afstortmogelijk-
heden. 

seiZoen- & jaarplaatsen
Ook langkampeerders kunnen terecht op Camping 
IJsselstrand! Kiest u voor een seizoenplaats, dan heb-
ben wij ruime comfortplaatsen met 10 ampère stroom- 
aansluiting, een eigen watertappunt en een afvoer.
Maar u kunt ook het hele jaar door genieten! Hiervoor 
bieden wij ruime jaarplaatsen met aansluiting op 
riool, water, elektra en aardgas. 

Bekijk ook eens het aanbod van stacaravan en chalets 
welke te koop aangeboden worden op onze website! 

tarieven
Kampeerplaats   Standaard  Comfort plus
Kampeerplaats   € 22,75  € 35,85
Bovenstaande tarieven zijn per nacht incl. 2 personen, auto, tent/  
caravan/camper en stroom, excl. belastingen. 
Aankomst van de standaard plaatsen is na 13.00 uur en vertrek voor 12.00 uur, 
aankomst van de comfort plus plaatsen is na 14.00 uur en vertrek voor 11.00 uur.

standaard    6 Ampère stroom en watertappunt op elk veld
comfort plus   10 Ampère stroom, eigen watertappunt,  

     riolering en privé sanitair

Toeristenbelasting & Milieuheffing p.p.p.n. €  2,35
Extra volwassene per nacht €  4,70
Kind (t/m 12 jr) per nacht €  2,15
Bijzettent   €  4,25
Huisdier (aangelijnd) €    4,50
Reserveringskosten €  9,50
Digitenne per dag (beperkte voorraad) €    2,00
Digitenne per week (beperkte voorraad) €  10,00
Leegstaand kampeermiddel (niet tijdens het hoogseizoen) €  7,50
Douchemuntje (ter plekke) €   0,60
             
Arrangementen   Standaard  Comfort plus
Voorjaar   30 maart tot 27 april €   279,– € 419,–
Pasen   30 maart tot 3 april €   95,– € 145,–
Meivakantie (7 nachten) 28 april tot 5 mei  €  155,– € 239,–
Meivakantie (10 dagen) 27 april tot 7 mei €  185,– € 279,–
Hemelvaart   9 mei tot 13 mei €  145,– € 185,–
Pinksteren   18 mei tot 22 mei €  155,– € 195,–
Pinksteren XL  18 mei tot 27 mei €  249,– € 299,–
Hemelvaart + Pinksteren  9 mei tot 22 mei  €  285,– € 395,–
Meimaand   27 april tot 1 juni  €  519,– € 699,–
Juni voorzomeren  1 juni tot 6 juli  €  309,– € 449,–
Nazomeren   1 sept tot 30 sept €  279,– € 399,–
Herfstvakantie (7 nachten aaneengesloten in oktober)  €  155,– € 239,–
Week voor-/naseizoen  
(m.u.v. vaste arrangementen en feestdagen)   €  129,– € 199,–
Bovenstaande arrangementen zijn inclusief toeristenbelasting en inclusief 4 pers. 
(2 volwassen, 2 kinderen) (m.u.v. Pasen, Hemelvaart en Pinksteren), kampeer-
middel, auto en elektra op de plaats. Tijdens Pasen, Hemelvaart en Pinksteren 
kunt u uitsluitend een arrangement reserveren!

Jaarplaatsen (excl. energiekosten)
Klein, incl. toeristenbelasting, zuiveringslasten en afvalafvoer  €  1.529,–
Groot, incl. toeristenbelasting, zuiveringslasten en afvalafvoer  € 1.939,–

Seizoenplaats, incl. toeristenbelasting, zuiveringslasten 
en afvalafvoer (exclusief stroom verbruik)  € 1.375,–

Hutten, slaapvaten en lodge
Comforthut (4 personen) per nacht €  62,–
De comforthut is voorzien van een badkamer met douche en toilet,  
echter geen kookgelegenheid. 
Slaapvat (4 persoons) per nacht €  52,–
Meerprijs privé badkamer per nacht (geldt voor het slaapvat) €  10,–
Lodge (2 persoons) per nacht (excl. bijkomende kosten o.a. lakenpakket) €  72,50
Prijzen zijn exclusief toeristenbelasting en milieuheffing.  
Aankomst van hutten, slaapvaten en lodge is na 14.00 uur, vertrek voor 11.00 uur.

Bovenstaande prijzen zijn inclusief toegang tot het overdekte zwembad  
– open van 23 maart tot en met 28 oktober 2018 – en binnenspeelparadijs! 
Wifi codes zijn verkrijgbaar op het park aan de receptie!
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De moderne jachthaven met brede invaarmogelijk-
heid heeft ruime ligplaatsen met elektra en diverse 
watertappunten op de steigers. Het havenrestaurant 
heeft een overdekt terras op het water (zie facilitei-
ten) en er is gelegenheid om te douchen. Er is een 
apart gedeelte van onze IJssel gereserveerd voor een 
waterskibaan.
Inmiddels hebben we het laatste deel van onze hou-
ten steigers vervangen door brede steigers van beton.

tarieven
Boxplaats heel seizoen: Lengte van de boot per meter   € 111,–
Boxplaats per maand (tijdens seizoen):  
Lengte van de boot per meter €    25,–
Minimum Tarief €  388,–
Plaats aan de roeibotensteiger   € 159,–
Boxplaats aan de roeibotensteiger    €  388,–

Milieuheffing €  62,–
Toeristenbelasting   2 pers  € 110,– 

4 pers  €  183,–
Elektra
Eenmalige aansluitkosten  €  123,–
Verbruik tegen de dan geldige tarieven

Winterligplaats (boxplaats) per meter  €  25,–
Winterligplaats aan roeibootsteiger  €   36,–

Trailerstalling  €   39,–

Passanten
Boot passanten per dag per meter  €  1,15
Toeristenbelasting p.p.p.n.  €  1,30
Milieuheffing p.p.p.n.   € 1,05
Elektra (6 Amp.) per nacht €  1,35

Haven
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✘  Camping 
IJsselstrand 

Aan het water tussen
Veluwe en Achterhoek

IJsselstrand
Doesburg

Camping IJsselstrand • Eekstraat 18 • 6984 AG Doesburg
Tel. 0313-472797 • Fax 0313-473376
E-mail: info@ijsselstrand.nl • Website: www.ijsselstrand.nl 


