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Camping "Den Borg" in de Gelderse Achterhoek, ligt plusminus 6 kilometer van de hoofdweg Winterswijk - Enschede en 1 kilometer van
de Duitse grens.
"Den Borg" is 8 ha groot en is verdeeld in een aantal afgescheiden terreinen met een mooie grasmat.Ieder terrein is omgeven door een
houtwal.
Er zijn aparte terreinen voor toeristische en vaste kampeerders.
In het bos hebben wij mooie ruime plaatsen uitsluitend voor toeristisch kamperen.

De prachtige omgeving is ideaal voor fietstochten door de Achterhoek, Twente & Duitsland, vergeet bijvoorbeeld uw paspoort niet. 
Een rustzoeker kan hier genieten van 900 ha. bos- en natuurreservaat met heidevelden, weilanden, korenvelden, houtwallen en kleine
beekjes.
U bevindt zich hier in de nabijheid van de Hamelandroute en andere ANWB-routes zoals de Twente route en de velden route.
Fietsen kunnen op de camping gehuurd worden, dus U hoeft deze niet zelf mee te nemen.

Tijdens de schoolvakanties worden er dagelijks activiteiten georganiseerd.

De berkel is bij uitstek geschikt voor kanovaren.Hier worden ook kanotochten georganiseerd. 
Ook het huren van kano's wordt vanaf de camping geregeld.

In het kort...
• Ruime seizoen, jaar en toeristische plaatsen 
• Aansluiting op riolering, waterleiding en elektra mogelijk 
• Gezellige kantine met overdekt terras 
• Biljarts 
• Snackbar 
• Goede sanitaire voorzieningen 
• Babyroom 
• Douchegelegenheid voor minder-validen 
• Wasserette
• Kampwinkel met elke dag vers gebakken broodjes. 
• Terreinverlichting 
• Speeltuin 
• Kinderboerderij 
• Jeugdhonk

• Sportveld 
• Volleybal 
• Voetbal 
• Badminton 
• Klootschieten
• Overdekte speelvoorzieningen
• Huifkartochten
• Tafeltennis 
• Recreatieteam tijdens schoolvakanties 
• Groot verwarmd zwembad met watersproeiers 
• Superglijbaan van 37 meter 
• Kinderbad 
• Geen auto's op standplaats 
• Fiets & kano verhuur

In de directe omgeving van Rekken:
• Manege
• Tropisch zwembad
• Tennisbanen
• Golfbaan

• Recreatieplassen met strand
• Viswater
• Meeuwen kolonie

Honden worden toegestaan, indien aangelijnd en buiten de camping worden uitgelaten.

Voor meer informatie:
Fam Lentink
Telefoon: 0545 43 1400
Email: info@denborg.nl
Website: www.denborg.nl
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