LEKKER
WEG VAN
HUIS...
EN TOCH
THUIS
Hét vakantiecentrum in de Belgisch Limburgse Kempen

Welkom
iin ons vakantieparadijs!
Een paradijs...
dat wil vakantiecentrum De Lage Kempen
voor u zijn: een rustpunt in de mooie Belgisch
Limburgse Kempen... waar u op adem kan
komen, én tegelijk uw vleugels kan
uitslaan.
Ons vakantiecentrum is er daarom op
ingesteld u zoveel mogelijk tegemoet te
komen in uw vakantiebehoeften.
Kortom: alles wat u nodig heeft
voor een aangenaam
en vooral zorgeloos
vakantieverblijf
willen we u

à la carte

Menu

aanbieden.

n 70 ruime en verzorgde
campingplaatsen
n 30 gezellige houten bungalows
n modern zwembad met
spektakelglijbaan
n peuterbad
n stemmige taverne
n bosrijk minigolfparcours,
petanquebaan en
beach-volleyterrein
n fietsenverhuur
n animatieprogramma in
hoogseizoen juli en augustus
n én last but not least:
een altijd aanwezige glimlach!
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Bungalows
Comfortabel vakantie beleven...
kan in één van de riante bungalows van het vakantiecentrum
“De Lage Kempen”. Al naargelang de grootte kan je kiezen voor een
Chalet type A (max. 4 pers.) of een Chalet type B (max. 6 pers.).
De chalets zijn vrijstaand, comfortabel ingericht, voorzien van verwarming en hebben rondom gazon met terras en terrasmeubelen.
Indeling:
Woonkamer met zit- en eethoek, compleet ingerichte keuken met gascomfort en koelkast, douche met wastafel en toilet, hal en 2 (type A) of
3 slaapkamers (type B). Per bed zijn 2 dekens en een kussen aanwezig.
Bed-, hand- en keukenlinnen dient men zelf mee te brengen. In alle
chalets is een kleurentelevisie aanwezig.
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Relaxen
lekker nietsdoen of zonnekloppen kan
rond het zwembad of op de grote ligweide... terwijl de kinderen zich onder permanent toezicht vermaken in het zwembad.
De jongeren kunnen zich eveneens uitleven op de diverse
speeltuigen, en de allerkleinsten maken hun waterdebuut in het peuterbad.
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subtropisch
Een zwemfeest
Dat is het, zeker in ons groot spiksplinternieuw verwarmd openluchtzwembad met subtropische allures! De mooie omkadering, de
diverse niveau’s en zelfs de unieke “Lazy River” creëren een zuiderse
sfeer. Zonnepanelen geven het water in de zomermaanden een
gemiddelde temperatuur van 24°C. In voor- en naseizoen (van medio
mei tot begin september) wordt gemakkelijk 18°
bereikt.
14 x 30m puur zwemplezier, met de
spectaculaire glijbanen als grote
centrale blikvangers... tot groot
jolijt van de talrijke jeugdige
gasten van ons vakantiecentrum,
voor wie het gebruik van het
zwembad uiteraard gratis is!
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Camping
rust en ruimte in een
natuurlijk kader
Ons kampeerterrein nodigt uit voor een kortstondig
of langdurig verblijf, met caravan, tent of zwerfwagen.
De staanplaatsen, van ca. 100m2, zijn geïntegreerd in
het groene en natuurrijke kader van
ons vakantiecentrum. Rustig en
aangenaam, met ruimte voor
jong en oud.
Ruime en zeer moderne sanitaire voorzieningen liggen
vlakbij.
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Extra
Naast de camping, de bungalows en
het grote zwembad verwent het
vakantiecentrum “De Lage Kempen”
z'n bezoekers met diverse extra
faciliteiten:

Wandelen ...
fietsen
Vlakbij het vakantiecentrum “De Lage Kempen” ligt het uitgestrekt natuur- en recreatie-domein “Pijnven”, waar talrijke uitgestippelde wandelingen op uw bezoek wachten.
Fietsliefhebbers worden hélemaal verwend:
“De Lage Kempen” ligt op het traject van het nieuwe, 1860
km lange bewegwijzerd fietsroutenetwerk, dat volledig
Limburg bedekt. Een must!
Goed om te weten: kaarten zijn beschikbaar en het
vakantiecentrum beschikt over een eigen fietsenverhuur!

beachvolleybal-terrein met echt
kempens duinenzand
animatieprogramma in
hoogseizoen juli en augustus
een petanque-terrein
een groot minigolfparcours
tussen de hoge dennenbomen
een grote stemmige taverne
voor verzorgde maaltijden en
snacks
wasserette
een gezellige speeltuin
fietsenverhuur

sanitair comfort
De sanitaire voorzieningen in ons
vakantiecentrum krijgen alle aandacht: het
gloednieuwe verwarmde toiletgebouw
voorziet in gescheiden afdelingen, met toiletten en douches (ook voor gehandicapten),
een babyruimte, een wasplaats voor kleding
en voor keukendoeleinden. Het warm water
voor de douches is bovendien gratis!
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Het vakantiecentrum “De Lage
Kempen” is gesitueerd in HechtelEksel (deelgemeente Eksel), vlakbij
Lommel, op een tiental kilometer van de
Nederlandse grens. Alle grote Limburgse steden,
evenementen en attracties kunt u bereiken binnen een straal van 30 minuten autorijden.
De regio is zo verscheiden en zo boeiend, dat u
keuze te over heeft om tijdens uw verblijf in ons
vakantiecentrum boeiende uitstappen in te
lassen.
“De Lage Kempen” zelf ligt in het uitgestrekte
“Pijnven-bos”, een staatsdomein van 70 ha dat is
opengesteld voor het publiek. Dit unieke wandel- en rustgebied zal u ongetwijfeld bekoren.
Kortom: in de Limburgse Kempen bent u niet
zomaar snel uitgekeken. 10 tegen 1 dat u tijd
tekort komt!

De Belgisch-Nederlandse directie heet u hartelijk
welkom, en zal er alles aan doen om van uw
verblijf een onvergetelijke vakantie te maken!
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Vakantiecentrum DE LAGE KEMPEN
Kiefhoekstraat 19
3941 HECHTEL-EKSEL (B)
Tel. 0032-(0)11 40 22 43
GSM 0486 56 47 36
Fax 0032-(0)11 34 88 12
E-mail: info@lagekempen.be
web: www.lagekempen.be

