het mooiste eiland

op het vasteland

Kamperen op Fort aan de Klop
Op de groene fortwallen van Fort aan de Klop ligt onze camping. Camping Fort aan de Klop is een stadscamping met de
sfeer van een natuurkampeerterrein. Ondanks dat je maar 15 minuten hoeft te fietsen om bij De Dom te komen, heb je bij
ons het gevoel helemaal uit de stad te zijn. Ideaal voor wandel- en fietstrekkers, een weekje weg of een
kampeerweekend met je familie.

Autovrije camping
Aangezien Het Fort volledig autovrij is, hebben we geen plaatsen voor caravans, vouwwagens en campers. Wel hebben
we 25 tentplaatsen op onze fortwallen. Kom je met de auto? Dan kan je parkeren in de directe omgeving. Voor het laden
en lossen kan je gebruik maken van onze handige bolderkarren.

Handige weetjes
Onze camping is geopend van april t/m half september. We hebben geen vaste seizoenplaatsen, en je kan maximaal 7
dagen verblijven. Wil je naar de stad fietsen of de omgeving verkennen? Dan kan je bij ons een fiets huren. Als je gewoon
lekker op de camping wilt uitrusten, kan dit ook natuurlijk. Onze brasserie is in april dagelijks geopend voor een hapje of
een drankje van 10:00 tot 17:00 uur. Van mei t/m september op maandag tot en met woensdag van 10:00 tot 18:30 uur en
van dinsdag tot en met zondag van 10:00 tot ongeveer 22:00 uur.

Eten & drinken
Dagelijks kun je bestellen van onze lunchkaart. Van donderdag t/m zondag kun je ook eten van onze avondkaart. Maak
het vakantiegevoel compleet en schuif aan bij onze Zondagavond Barbecue om te genieten van de lekkerste vlees- en
visgerechten die de koks bereiden op de enorme smoker en grill. Ook is er volop keuze aan zomerse salades, gevarieerde
groenten en vegetarische gerechten (reserveren is aanbevolen). Kijk voor meer informatie op onze website!
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Rustieke sfeer
Wij koesteren de rust en ontspannen sfeer op ons terrein. Hierdoor is geluidsapparatuur niet toegestaan op de camping.
Ook wordt het gebruik van soft- en harddrugs evenals excessief alcoholgebruik niet getolereerd. Na zonsondergang
vragen we je de avondrust van onze buren en andere overnachtingsgasten te respecteren. Wil je je hond meenemen?
Dat mag. Honden zijn bij ons hartstikke welkom zolang ze aangelijnd blijven.

Tarieven per nacht
Onze prijzen zijn inclusief toeristenbelasting en BTW en onze douches zijn gratis.
Per nacht

€ 6,50

Per persoon

€ 6,50

Kinderen tot 4 jaar

Gratis

Groepen
Wil je met een groep komen? Dan vragen we je van te voren te reserveren. Groepen die alleen uit mannen bestaan,
kunnen bij uitzondering, na overleg, ook op onze camping terecht. Dit willen we wel graag van te voren weten! Als deze
groepssamenstelling niet bij de reservering kenbaar is gemaakt, kan je bij aankomst geweigerd worden.

Inchecken
Je kan op maandag inchecken tot 17:30 uur. Op andere dagen kan dit tot 21:00 uur.

1e Polderweg 4 | 3563 MC Utrecht | 030 266 05 55 | info@fortaandeklop.com | www.fortaandeklop.com

