
Alle kampeerplaatsen zijn
autovrij. Dit betekent dat de

kinderen veilig kunnen spelen! Op
de camping is van alles te zien,
doen en beleven. Ook voor de
kleinste kampeerders. Op elk

kampeerveld is een klein
speeltuintje voor kinderen. Speel
op de speeltoestellen, spring op

de airtrampoline of klim en
klauter door het bos. In het

hoogseizoen organiseert het
recreatieteam allerlei

avontuurlijke activiteiten.

Of je nu wilt kamperen met alle
luxe van thuis, of echt even back
to basic wilt: het kan allebei op

onze camping. Kampeerplaatsen
1 t/m 95 hebben 6 ampère

elektra, een watertappunt (met
afsluitbaar afvoerputje), en een

kabel TV aansluiting.
Kampeerplaatsen 96 t/m 160

hebben 6 ampère elektra en een
gezamenlijk watertappunt op het
veldje. Alle kampeerplaatsen met

elektra zijn voorzien van eigen
meters. Wanneer je vertrekt

brengen wij de elektra die je hebt
verbruikt in rekening tegen een

tarief per kWh. Zo betaal je alleen
wat je ook daadwerkelijk

verbruikt.
 

DE BOSCAMPING
VOOR KINDEREN

Toe aan ontspanning? Kom naar
Boscamping Zwanemeer en zet
de wereld om je heen even op

pauze. Wandel, fiets,
mountainbike of geniet van de
rust. Hier kampeer je tussen de

bomen in het prachtige
Zwanemeerbos. Onze camping
ligt net buiten het dorp Gieten.

Op de Hondsrug, in de
oerprovincie Drenthe en heeft
200 ruime kampeerplaatsen. 

KAMPEERPLAATSEN 
KOM JIJ BIJ

ONS KAMPEREN
TUSSEN DE

BOMEN IN HET
OERBOS?
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ESDORP

OPENLUCHTZWEMBAD
Naast de camping, in het bos, kun

je als toeristische gast gratis
zwemmen in het verwarmde

openluchtzwembad Zwanemeer.
In het zwembad vind je een
wedstrijdbad, middeldiep

recreatiebad met
stroomversnelling en

reuzewaterglijbaan. Voor de
kleintjes een peuterbad. 

De camping ligt in twee prachtige
natuurgebieden: Nationaal Park

Drentsche Aa en de Hondsrug. Als
echte avonturier verken je het

Hunzedal kanoënd over de
kronkelende rivier de Hunze. Spot

jij de nieuwste inwoner van dit
gebied? De bever. Die zijn zó leuk!
Drenthe is dichtbij en toch ben je

even helemaal weg. 

NATUURGEBIEDEN

Gieten is van oorsprong een
esdorp met een kenmerkende

brink. Dat was vroeger de
centrale ontmoetingsplek voor
dorpsinwoners én de plek waar
het vee samen kwam. Gieten is

een levendig dorp waar alle
basisvoorzieningen binnen

handbereik zijn: supermarkt,
bakker, slager, slijterij,

kaaskoperij, tabaksspeciaalzaak,
drogist en verschillende

restaurants. Vanuit Gieten reis je
gemakkelijk naar onder andere
Assen, Groningen en Emmen. 
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EEN DAGJE WEG

ZWANEMEERBOS
Vanaf de camping loop je zo het

Zwanemeerbos in. Over het
bospad wandel je naar de grote
waterplas omringd met bomen:
het Zwanemeer. Kijk die bonte
specht boven in de boom! En

opeens sta je oog in oog met een
ree. Verderop kom je visvijver

Klein Zwanemeer tegen waar je
kunt karpervissen. Zie jij

trouwens ook de archeologische
sporen uit het verleden? In ieder
geval al veertig grafheuvels uit de

IJzertijd! Voor kinderen is de
natuur één grote, stoere

speeltuin. Je klimt, klautert,
speelt, ontdekt en leert veel van

de natuur. Vies worden mag!

Onze camping ligt middenin de
prachtige, Drentse natuur. En die
koesteren wij. Daarom werken wij
met waterbesparende douches,

ecologische schoon-
maakmiddelen, duurzame

materialen en doen we fanatiek
aan afvalscheiding. Van onze

gasten verwachten wij ook
respect voor de natuur en de

omgeving. Zo zorgen wij samen
voor een beter milieu. 

DUURZAAM

Hoe leuk is het om met je
kinderen op pad te gaan én er

ook nog wat van op te steken. Er
zijn uitstapjes die ook (of júist)
voor kinderen ontzettend leuk

zijn. Bezoek bijvoorbeeld de
schaapskudde op het Balloërveld,

het Gevangenismuseum in
Veenhuizen, het

Hunebedcentrum in Borger of
loop tussen de boomtoppen in
Buitencentrum Boomkroonpad.

De mogelijkheden zijn eindeloos.
Neem je kinderen mee om de

historie, natuur, cultuur en
verhalen van Drenthe te

ontdekken. 

ZWANEMEER.NL




