Caravan
Ook is er de mogelijkheid om een volledig ingerichte,
vier persoons caravan te huren. De caravan is uitgerust met
voortent of luifel en is ingericht met een tweepersoons bed
en een zithoek, waar eveneens twee (kinder-)bedden van
gemaakt kunnen worden.
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Omgeving
Bij Camping Ikkinkshof is een startpunt van wandelnetwerk
Salland. Tevens is er de mogelijkheid om te fietsen door
het typische coulissenlandschap. Zo fietst u bijvoorbeeld
een rondje Sallandse Heuvelrug of naar de aan de ijssel
gelegen Hanzestad Deventer.

Wat heeft camping Ikkinkshof u te bieden?

Faciliteiten

Op de grens van Salland en Twente in het mooie Overijssel

Camping Ikkinkshof biedt goede sanitaire voorzieningen.

ligt Camping Ikkinkshof. Met uw tent, caravan of camper

Er is een gezamenlijk toiletgebouw aanwezig voor dames,

kunt u genieten van de rust op onze camping, gelegen in

heren en kinderen. Er zijn voldoende toiletten, douches en

’t groen. Regelmatig laat klein wild zich zien in de omrin-

wastafels. Aanwezig is ook een stortplaats voor uw chemisch

gende weilanden. Het uitgestrekte bos- en weidegebied

toilet. Ook kunt u gebruik maken van de overdekte afwas-

nodigt natuurliefhebbers uit voor een trip; het daarachter

gelegenheid. Verder is er de mogelijkheid om gebruik te

gelegen landgoed Oostermaet met zo’n 600 hectare aan

maken van een wasmachine en centrifuge.

natuurgebied is goed voor menige fikse wandeling of
prachtige fietstocht.

Camping Ikkinkshof biedt een overdekte fietsenstalling,
waar u ook uw elektrische fiets kunt opladen.

Voorzieningen
Camping Ikkinkshof heeft 25 zeer ruime plekken. Deze zijn
allen voorzien van stroom. Het merendeel van deze plekken
beschikt over een eigen water- en rioolaansluiting. Op de
camping kunt u gratis gebruik maken van wifi.

Ook heeft Camping Ikkinkshof een AED-apparaat tot haar
beschikking.

