
Kom genieten in de Achterhoek

Camping Tamaring

rust - genieten - natuur - gastvrijheid - wandelen - fietsen - spelen - gezelligheid

Een camping waar je je direct thuis voelt ...

Welkom in Ruurlo!



Op ANWB Charme Camping Tamaring heeft u een keuze uit 110 prachtige ruime 
toeristische kampeerplaatsen op 3,5 ha grond, waaronder comfortplaatsen met eigen 
wateraansluiting en afvoer. Ons terrein heeft een natuurlijke indeling met open en 
beschutte kampeerplaatsen, die verzorgd en ruim van plaats zijn.

De goed onderhouden velden en begroeiing maken dat u van dichtbij kunt genieten
van de vele vogels en het natuurlijke groen, passend in ons landschap met haar  
prachtige geuren en kleuren in voorjaar, zomer en herfst. De kampeerplaatsen zijn  
allemaal voorzien van 10 ampère stroom en een gedeelte heeft grit verharding,  
waardoor u een comfortabele kampeerplaats heeft. Daarnaast mag er een auto  
geparkeerd worden bij uw kampeerplaats.

Honden zijn welkom, maar wel altijd in overleg. Vanaf uw kampeerplaats kunt u wireless
internetten. Voor tv-ontvangst kunt u bij ons Digitenne huren. Liever actief buiten..?
Onze dubbele jeu de boules baan, met verlichting is er voor iedereen.

Ruimte voor rust - Karaktervolle Groene Camping

Het sanitair is zoals u mag verwachten: luxe, ruim, verwarmd en natuurlijk schoon! Met 
een sep-card systeem. Privacy wascabines met warm water, gezinsdouches, een ruim 
kinderbad, kindertoiletten en voorzieningen voor mindervaliden. Camping Tamaring 
heeft twee moderne sanitaire gebouwen. De toiletten zijn voorzien van toiletpapier, 
zeep en handdoekjes. Was,- droog- en strijkvoorzieningen zijn tevens aanwezig, evenals 
overdekte afwasplaatsen.

Een openbaring - Het sanitair Voor iedereen is het van groot belang om onze natuur en het milieu in stand te houden. 
Wij doen er dan ook alles aan om ons karakteristieke landschap te behouden, de natuur-
waarde te vergroten en het milieu te beschermen. 

Op de camping gebruiken we zonneboilers, spaarlampen, milieuvriendelijke materia-
len, ECO schoonmaakproducten en scheiden we ons afval zo veel mogelijk middels on-
dergrondse containers. 
    Camping Tamaring onderneemt dus milieubewust!

Aandacht voor de natuur

Verse broodjes en de krant, een lekker kopje koffie of thee, verkwikkende softijsjes en 
frisdrank. Op het terras, bij de receptie, kunt u even tot rust komen. Achterhoekse streek-
producten, verse eieren of kleine boodschappen en gasflessen zijn bij de receptie te 
koop. 

Onze toeristische informatie helpt u bij het te kiezen uit de vele fiets- en wandelmoge-
lijkheden. Naast het bestaande fietsknooppuntennetwerk, kunt u ook gebruik maken 
van het wandelknooppuntensysteem. Daarnaast zijn er ook leuke kinderroutes en uit-
dagende mountainbikeroutes! Diverse kaarten en routes zijn bij ons te koop, zodat u 
meteen op pad kunt vanaf de camping. Wij verhuren fietsen (met kinderzitjes) en er is 
een overdekte fietsenstalling. 

Op onze natuurwand kunt u zelf ontdekken wat er in de nabije natuur van Ruurlo te zien 
is. Er is tevens natuureducatief materiaal te koop.

Informatie en verkoop - De receptie



Op meerdere plekken op de camping zijn verleidelijke speelplaatsen voor kinde-
ren. Het speelbos met o.a. een waterpomp is een uitdaging voor stoere jongens 
en meisjes. Je kunt er hutten bouwen en spelen in het Zevensprong huisje, een 
kopie uit de film van de Zevensprong, naar het boek van Tonke Dragt.

Indien uw kinderen nog klein zijn kunt u heerlijk kamperen op een kampeerveld 
met speeltoestellen. Dit veld is hondenvrij en ingericht voor de allerjongste kin-
deren. Daarnaast houden wij in de vakanties speciaal velden vrij voor kampeer-
ders met kinderen. 

Ander kindervermaak op de camping:

– Kleuterzwembad (25-50 cm diep), geopend in de zomer.
– Twee speeltuinen, voor kinderen tot ongeveer 10 jaar.
– Overdekte speelloods, tafeltennis en schoolbord.
– Bibliotheek met spelletjes en (kinder)boeken.
– Fietsjes, tractors, skelters en bolderkarren.
– Kinderactiviteiten 2x per week in het hoogseizoen.
– Zoek-tas wandeling met opdrachten (3-10 jaar).
– Kinderfietsroute De Zevensprong (9-13 jaar).

Beleef de Achterhoek,
kom genieten

op Camping Tamaring!

Natuurliefhebbers, ouderen, gezinnen met jonge kinderen, mensen met een handi-
cap, opa‘s en oma’s met kleinkinderen: wij ontvangen u graag voor een fijne kam-
peervakantie op Camping Tamaring. Ontdek en beleef de Achterhoekse gastvrijheid 
met haar natuurlijke rust en gezellige, gemoedelijke sfeer, waarbij wij u graag een 
welkom-thuis gevoel geven. 

Kamperen op Camping Tamaring is écht genieten op een unieke plek aan de rand 
van Ruurlo, verscholen tussen schitterende natuurgebieden. Met prachtige fiets- en 
wandelpaden, leuke bezienswaardigheden en een zeer afwisselend natuurlijk land-
schap. 

De Achterhoek, een prachtig gebied in Oost-Nederland (Gld.), dat vooral 
wordt gekenmerkt door speelse afwisseling van bossen, akkers en weilan-
den. Een bijzonder landschap dat ook wel coulisselandschap wordt genoemd. 
In dit unieke natuurgebied, net buiten het dorp Ruurlo, ligt onze camping.

Naast natuurschoon biedt de omgeving van Ruurlo ook een wereld van vermaak 
voor jong en oud, met onder meer een compleet netwerk van fietspaden en fiets-
knooppunten. En als u van wandelen houdt, kunt u tevens uw hart ophalen, bij-
voorbeeld bij Landgoed De Wiersse. Of wat dacht u van een cultureel uitstapje naar 
museum MORE in kasteel Ruurlo? Met het gezin kunt u verdwalen in het Doolhof, 
het Kabouterpad wandelen, klauteren in Klimbos Achterhoek, varen op de Berkel, 
cactussen bekijken bij Familiepark Cactus Oase of lekker zwemmen in het buiten-
zwembad van Ruurlo.

Ruurlo is een sfeervol dorp met restaurants, terrasjes en leuke winkels. Het is ook de 
moeite waard om een bezoekje te brengen aan de historische stadjes in de Achter-
hoek, zoals Lochem, Borculo, Vorden, Zutphen en Doesburg. De Achterhoek kent 
tevens een aantal bijzondere wijngaarden met de beste wijnen uit de streek, ...die 
moet je geproefd hebben!

Vakantie op Charme Camping Tamaring

Ruurlo, de Achterhoek op z’n mooist!

Speels en safe - Kindervermaak 



Sanitair

Receptie
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Legenda

informatiepunt / receptie

parkeerplaats

toiletgebouw

afwasplaats

wasserette

milieustraat

chemisch toilet

zelfvoorzienende camperplaats

camper servicepunt

�etsverhuur

overdekte �etsenstalling

trekkersveld

hondvrij

zwembad

kinderplezier

bibliotheek / trekkersruimte

speeltuin

kippenren

tafeltennistafel

jeu de boules

terras

watertapplaats

tappunt comfortplaatsen

chalet (verhuur)

kampeerbungalow

safaritent

Wildpad 3, 7261 MR Ruurlo

Tel.: 0573 - 45 14 86

info@camping-tamaring.nl

www.camping-tamaring.nl



Prijs per overnachting  
Inclusief 2 personen en kampeerplaats.
Inclusief 1 auto bij de plek, 1 bijzettentje (2x2,5m) alleen voor gezinsleden in overleg.
Inclusief 10 ampère aansluiting. Exclusief elektra verbruik € 0,45 per kWh. 
Exclusief toeristenbelasting à € 1,25 per persoon per nacht.

Basisplaats Comfortplaats

Laagseizoen
1-4/17-5
29-5/15-7
19-08/8-10

€ 22,00 € 24,50

Hoogseizoen
17-5/29-5
15-7/19-8

€ 24,50 € 26,75

Kortingskaarten
ACSI – Camping Card Achterhoek – Camp Key ANWB - Mini Card
Voor 2 personen, basisplaats, incl. 4 kWh verbruik, 10 ampère, 
1 hond, €1,- douchewater.
Geldig in ons laagseizoen, op vertoon bij aankomst. Zie voor-
waarden in betreffende gids.

€ 20,00 € 22,50

Comfortplaatsen
Plaats 1 t/m 55, deze plaatsen hebben een centrale ligging en 
zijn voorzien van eigen wateraansluiting en afvoer, 10 ampère.

Overige tarieven Laagseizoen Hoogseizoen
Kampeerplaats (basis) € 12,50 € 14,50
Kampeerplaats (comfort) € 13,00 € 16,75
Volwassenen € 4,75 € 5,00
Kinderen tot 1 jaar gratis gratis
Kinderen 1 t/m 10 jaar € 3,00 € 3,50
Toeristenbelasting € 1,25 € 1,25
Elektra verbruik per kWh € 0,45 € 0,45
Hond, aangelijnd en in overleg € 3,00 € 3,00
Douchen en afwas d.m.v. warmwaterkaart p/min € 0,18 € 0,18
Leegstand bij dagprijs, maximaal 3 nachten per week € 10,00 n.v.t.
Verblijf tot eind van de dag bij vertrek € 12,50 € 12,50
Digitenne, huur per week € 16,00 € 16,00
Fietsverhuur per dag € 10,00 € 10,00
Wifi, op de hele camping toegankelijk gratis gratis
Trekkersplaats, autovrij € 6,50 € 8,50
Vlonders, extra comfort 240x9, p/st € 5,50 € 5,50

Let op: Huisdieren en voertuigen van uw bezoekers zijn op de camping niet toegestaan.

Tarieven 2023    Camping open van 1 april t/m 8 oktober

Arrangementen
Inclusief 2 personen, kampeerplaats en 10 ampère elektra aansluiting.
Exclusief toeristenbelasting, tenzij anders aangegeven.
Meerverbruik elektra is slechts € 0,45 per kWh. 

Datum Basis 
nr. 57 t/m 128

Comfort
nr. 1 t/m 55

1. Weekend: vrij - zo avond (incl 12 kWh) laagseizoen € 52,50 € 59,00
2. Voorseizoen (incl. 100 kWh en tb) 01-04/30-06 € 775,00 € 875,00
3. April (incl. 50 kWh) 01-04/30-04 € 325,00 € 355,00
4. Mei (incl. 50 kWh) 30-04/31-05 € 495,00 € 535,00
5. Hemelvaart (incl.16 kWh) 17-05/21-05 € 130,00 € 140,00
6. Hemelvaart en Pinksteren (incl. 48 kWh) 17-05/29-05 € 265,00 € 295,00
7. Hemelvaart en Pinksteren, lang (incl. 64 kWh) 13-05/29-05 € 325,00 € 375,00
8. Pinksteren (incl. 12 kWh) 26-05/29-05 € 105,00 € 115,00
9. Juni (incl. 50 kWh en tb) 03-06/01-07 € 485,00 € 525,00
10. Juni lang (incl. 50 kWh en tb) 03-06/17-07 € 595,00 € 645,00
11. Juli (incl. 50 kWh) 01-07/31-07 € 475,00 € 515,00
12. Augustus (incl. 50 kWh) 01-08/31-08 € 475,00 € 515,00
13. September (incl. 50 kWh en tb) 02-09/01-10 € 375,00 € 395,00
14. September lang (incl. 50 kWh en tb) 19-08/01-10 € 495,00 € 520,00
15. Seizoenplaats,op aanvraag (incl. tb) 26-03/09-09 € 1375,00 € 1575,00

exclusief elektra
 
Algemene informatie
• Aankomst na 14.00 uur, vertrek voor 12.00 uur, tenzij anders overlegd.
• Bij de speciale periodes nr. 1, 5, 6, 7 en 8 is verblijf tot eind van de dag inbegrepen.
• Bij Hemelvaart en Pinksteren is de minimale reservering het arrangement.
• Leegstand tarief is niet mogelijk in combinatie met kortingskaarten en arrangementen.
• Partytenten en windschermen zijn niet toegestaan.
• Tarief extra persoon of hond bij arrangement 3, 4 en 13 is € 35,-
• Tarief extra persoon of hond bij arrangement 2, 9, 10, 11, 12 en 14 is € 50,-
• Tarief extra persoon of hond bij arrangement 1, 5, 6, 7 en 8 is de dagprijs.
• Huisdieren en voertuigen van uw bezoekers zijn op de camping niet toegestaan.
• Het gebruik van elektrische kachels is toegestaan, als u op de meter staat.
• Andere personen die van uw kampeermiddel gebruik maken, betalen het geldende dagtarief.
• Wij onderhouden alle gazons op de camping, maar kunnen rondom uw tent of caravan helaas 

geen gras maaien. U kunt hiervoor zelf gebruik maken van het gereedschap in het tuinhok. 
• Het is niet toegestaan om de grasmat te bedekken met kleden en/of matten.
 
Betalingen bij reservering, met uw eigen kampeermiddel
• 50% aanbetaling binnen 14 dagen naar reservering. Het restant 2 weken vóór aankomst. Gespreid 

betalen is mogelijk.
• Bij voortijdig vertrek vindt geen restitutieplaats.
• Wij hanteren de RECRON voorwaarden en adviseren u een annuleringsverzekering af te sluiten; dit 

verzorgen wij graag voor u. 

Alle tarieven zijn inclusief BTW. Bij drukfouten, vergissingen en BTW veranderingen 
behouden wij ons het recht de tarieven dienovereenkomstig aan te passen. 



Natuurlijk zijn er ook andere manieren om te genieten van een zorgeloze vakantie op Camping 
Tamaring. Wij hebben voor u te huur: 

Een 4-persoons chalet 
Deze ruime chalet is geschikt voor 4 personen. Een prachtig cha-
let met 2 slaapkamers, voorzien van tweepersoonsboxspring en 
2 eenpersoonsboxsprings. 
Centrale verwarming, TV, ingerichte keuken met magnetron, 
gezellige zithoek en toilet en douche zijn aanwezig. Met lekker 
weer, kunt u de dubbele deuren openen naar het overdekte ter-
ras en gebruik maken van een comfortabel zitje.

Een 5-persoons chalet
Een prachtige comfortabele chalet van alle gemakken voorzien. 

Een volledig ingerichte keuken, met o.a. een vaatwasser en com-
bimagnetron. Deze chalet is tevens voorzien van een functio-
nele badkamer, twee slaapkamers, centrale verwarming en een 
sfeervolle zithoek. Een heerlijke leefruimte, met ook een terrasje 
buiten.

Een 6-persoons kampeerbungalow
Een kruising tussen een tent en een blokhut! Heerlijk kamperen 
in de natuur met een beetje comfort. 
U heeft het genot van een kachel, een ruim keukenblok met 
inventaris, gasstel en koud stromend water, een (slaap)bank, 
een koffiezetapparaat, theekoker en een koelkast. Er zijn twee 
gescheiden slaapruimtes met een tweepersoonsbed en een 
stapelbed.

Een 5-persoons safaritent 
De glampingtent, voorzien van een compleet ingerichte keuken 
en een zithoek, beschikt over twee slaapkamers waarvan één 
voorzien van een tweepersoonshemelbed. De andere slaapka-
mer beschikt over een stoer stapelbed en een eenpersoonsbed. 
Op het terras neemt u plaats aan de picknicktafel of op de bank 
onder de luifel. Deze tent is niet voorzien van sanitaire voorzie-
ningen. Gelukkig is het sanitairgebouw dichtbij waar u gebruik 
van kunt maken.

Belangrijk om te weten bij de verhuuraccomodaties
• Aankomst is vanaf 14.00 uur en vertrek voor 11.00 uur.
• Huisdieren zijn in overleg toegestaan, uitsluitend bij één kampeerbungalow.
• Roken is in al onze verhuuraccomodaties verboden.
• Er mag 1 auto bij de verhuuraccomodatie staan.
• Partytenten, windschermen en bijzettentjes zijn niet toegestaan.
• Bezoekers zijn welkom, maar zowel huisdieren als voertuigen van bezoekers worden op de cam-

ping niet toegelaten!

Tarieven Verhuuraccommodaties 2023
4 persoonschalet Weekend Midweek Week
Laagseizoen € 195,00 € 225,00 € 395,00
Middenseizoen € 225,00 € 255,00 € 425,00
Hoogseizoen - - € 615,00
Pasen € 245,00
Hemelvaart € 345,00
Pinksteren € 295,00

5 persoonschalet Weekend Midweek Week
Laagseizoen € 245,00 € 265,00 € 495,00
Middenseizoen € 265,00 € 325,00 € 545,00
Hoogseizoen  -  - € 695,00
Pasen € 295,00
Hemelvaart € 395,00
Pinksteren € 345,00

Kampeerbungalow Weekend Midweek Week
Laagseizoen € 155,00 € 195,00 € 325,00
Middenseizoen € 175,00 € 215,00 € 345,00
Hoogseizoen  -  - € 475,00
Pasen € 175,00
Hemelvaart € 245,00
Pinksteren € 215,00

 
Safaritent Weekend Midweek Week
Laagseizoen € 175,00 € 195,00 € 365,00
Middenseizoen € 195,00 € 245,00 € 395,00
Hoogseizoen  -  - € 525,00
Pasen € 245,00
Hemelvaart € 335,00
Pinksteren € 295,00

Informatie tarieven verhuur
• Alle tarieven zijn exclusief toeristenbelasting € 1,25 p.p.p.n.
• De chalets zijn inclusief de kosten van verwarming.
• De kampeerbungalows zijn exclusief de kosten van verwarming.
• Er worden geen schoonmaakkosten in rekening gebracht. Laat dus alles netjes, opgeruimd en schoon achter, 

zoals bij aankomst.
• In de verhuuraccomodaties zijn dekbedden, kussens, matrashoezen, keukenlinnengoed, een afwasborstel en 

vuilniszakken aanwezig.
• U dient zelf uw eigen bedlinnengoed mee te nemen of u kunt dit bij ons huren (à € 10,- p.p.).
• Kinderstoel € 2,50, kinderbedje € 5,-, fietsen zijn vooraf te reserveren.
• Extra dagen verhuur alleen in overleg.

Betaling bij de verhuuraccomodaties
• 50% aanbetaling binnen 14 dagen naar reservering. Het restant 2 weken vóór aankomst. Gespreid betalen is 

mogelijk.
• De borg (à €50,-) wordt na vertrek binnen 2 weken overgemaakt op uw bankrekening, indien alles in orde is.
• Op alle tarieven gelden de RECRON voorwaarden Verhuur.
• Bij voortijdig vertrek vindt geen restitutieplaats.

Alle tarieven zijn inclusief BTW. Bij drukfouten, vergissingen en BTW veranderingen 
behouden wij ons het recht de tarieven dienovereenkomstig aan te passen. 

Gemak en comfort - Te huur



Ons kampeerseizoen loopt van 
1 april t/m 8 oktober. 
We zijn echter het hele jaar door 
telefonisch bereikbaar voor vragen 
en reserveringen. Kom gerust eens 
kijken om de rustige en gezellige 
sfeer van de camping te ervaren. Of 
neem een kijkje op onze website, 
voor meer informatie. 

We hopen dat deze informatie u 
uitnodigt tot een prettig verblijf op 
onze camping. Wij staan graag voor 
u klaar en bieden u gastvrijheid en 
een gemoedelijke sfeer.

Vriendelijke groeten,  
                           

Routebeschrijving: 
Camping Tamaring is eenvou-
dig te bereiken. Vanaf Deven-
ter A1 (afrit 26) via Lochem, via 
Barchem, richting Ruurlo. Vanaf 
Doetinchem, via Zelhem richting 
Ruurlo. En vanaf Arnhem, via Die-
ren, Zutphen, Vorden naar Ruurlo. 
In Ruurlo volgt u de bruine ANWB 
borden. 

Onze camping ligt op 1,5 km bui-
ten Ruurlo aan het Wildpad. Dit 
is een zijweg van de weg tussen 
Ruurlo en Barchem.

U kunt onze camping vinden met de GPS coördinaten: 52 06 9,2 – 6 26 29,6

Jan & Wenda van Kuijk

Wildpad 3
7261 MR Ruurlo
0573- 45 14 86

www.camping-tamaring.nl
info@camping-tamaring.nl

Graag verwelkomen wij u op camping Tamaring!

Jan en WendaJan en Wenda


