NIEUWSBRIEF PARKCAMPING ‘T RAVENEST
Terugblik 2017
2017 was voor ons een bewogen jaar. Het afronden van de bedrijfsovername en de verhuizing met
ons gezin naar de hoofdwoning. Spannend, maar vooral leerzaam en erg leuk! Om
gastvrouw/gastheer te zijn voor je eigen gasten, te ontvangen en te informeren is ons erg goed
bevallen.
De verkoop van de krantentitels is uitgebreid en de 'oude'
telefooncel bij de receptie is omgetoverd tot
Buitenbibliotheek. Hier liggen diverse tijdschriften en
boeken om te lenen en te ruilen. Tevens hebben we op de
receptie een map liggen met daarin informatie over
allerlei activiteiten, bezienswaardigheden en wandel- en
fietsroutes in Putten en de omgeving. Ook zijn begin 2017
landelijk de fietsknooppuntenroutes veranderd en
uitgebreid. Op de receptie verkopen we de nieuwste
fietsroutekaart van de Veluwe.

2018
Voor het jaar 2018 hebben we de kampeer arrangementen uitgebreid. Bijvoorbeeld een
paasarrangement of drie weken in juli of augustus voor een speciale prijs.
Kinderen zijn bij ons van harte welkom, maar omdat wij geen grote faciliteiten voor kinderen
aanbieden is gebleken dat je ook tijdens de schoolvakanties bij ons heerlijk kunt genieten van de
rust en ruimte.
Is het kamperen bij ons goed bevallen? Het is al mogelijk om voor het seizoen 2018 een plaats te
reserveren. De kampeertarieven staan op de volgende link en op onze website.
Kampeertarieven 2018.
Ons kampeerveld is in 2018 geopend van 30 maart (goed vrijdag) tot 31 oktober.
Wij gaan in 2018 in elk geval voor een mooi voorjaar, warme zomer en schitterend najaar en heten
jullie graag van harte welkom op onze camping.

Winter
Vorige week hebben we in Nederland
twee zeer winterse dagen achter de
rug.
Bij ons is zeker 35 cm sneeuw
gevallen! Al die sneeuw was een
prachtig gezicht en geeft zeer mooie
plaatjes.
Wij waren druk met sneeuwschuiven
om in ieder geval het pad over het
terrein goed begaanbaar te houden.
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Feestdagen
Het jaar 2017 is bijna ten einde en we zijn ons aan het voorbereiden op de feestdagen.
Wij wensen jullie en jullie naasten tijdens de feestdagen veel warmte en gezelligheid en een
gezond, liefdevol en heel gelukkig nieuwjaar toe.

Warme groet,
Familie E. Geurtsen
Erik en Daniëlle
Parkcamping ’t Ravenest
Schovenhorsterveldweg 10
3881 PB Putten
0341-352159
info@ravenest.nl
www.ravenest.nl

Geen nieuwsbrief meer ontvangen van Parkcamping ’t Ravenest? Klik hier
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