
Openingstijden

- Ho, ho niet allemaal tegelijk! 
 We willen graag dat iedereen op een veilige manier kan komen zwemmen, volwassenen moeten 1.5 meter  
 afstand te houden. Het zwembad is dagelijks geopend van 9 tot 20 uur. Om de bezoekersstroom te spreiden  
 zijn het binnen- en buitenzwembad in de periode 11 juli t/m 15 augustus lekker lang geopend  
 van 9.00 uur tot 22.00 uur
- Tijdens de avonduren is de receptie gesloten, in geval van nood kun je ons bereiken via de intercom                 
 naast de receptiedeur of telefonisch 0541-661165.
- De slagboom is gesloten tussen 22.00 uur en 8.00 uur. Vergeet je niet om je auto tijdig buiten te zetten   
    als je ‘s avonds laat of ‘s morgens  vroeg  met de auto weg wilt?
- De prullenbakken op de camping zijn bestemd voor zwerfvuil, niet voor  
    huishoudelijk afval en vuilniszakken. Huisvuil kun je kwijt in de containers van de Milieustraat, deze  
    kun je vinden bij de ingang van de camping.
- Het is niet toegestaan je auto op lege kampeerplaatsen te parkeren, alle plekken zijn de  
 komende weken gereserveerd. 
 Als je je auto niet op je eigen plaats wilt hebben kun je deze kwijt op de 
 bezoekersparkeerplaats bij de ingang van de camping.

Openingstijden Receptie Shop Plaza

24 juli t/m 15 augustus
Vrijdag 9-18 uur 8.30-18 uur 12-22 uur
Zaterdag 9-18 uur 8.30-18 uur 12-22 uur
Zondag 9-18 uur 8.30-18 uur 12-22 uur
Maandag 9-18 uur 8.30-18 uur 12-22 uur
Dinsdag 9-18 uur 8.30-18 uur 12-22 uur
Woensdag 9-18 uur 8.30-18 uur 12-22 uur
Donderdag 9-18 uur 8.30-18 uur 12-22 uur

Zondag 16 augustus 9-17 uur 8.30-17 uur 12-21 uur

17 t/m 31 augustus
Maandag 9-17 uur 8.30-17 uur 14-21 uur
Dinsdag 9-17 uur 8.30-17 uur 14-21 uur
Woensdag 9-17 uur 8.30-17 uur 14-21 uur
Donderdag 9-17 uur 8.30-17 uur 14-21 uur
Vrijdag 9-17 uur 8.30-17 uur 14-21 uur
Zaterdag 9-17 uur 8.30-17 uur 14-21 uur
Zondag 9-17 uur 8.30-17 uur 14-21 uur

Molenhof is Supertof!


