
WELKOM OP CAMPING ’T HEMELKE ! 
 

Leuk dat jullie interesse hebben in onze camping.  
 
Camping ’t Hemelke is een gezellige familiecamping in het hart van het  

Zuid-Limburgse heuvelland. Als natuur-, fiets- en/of wandelliefhebber kunt u hier 
uw hart ophalen. Op onze camping vermaken uw kinderen zich met de vele 

recreatiemogelijkheden, terwijl u in alle rust geniet.  

Kortom, een heerlijke vakantieplek waar u zich echt thuis voelt! 
 

Wij heten u graag van harte welkom en staan voor u klaar van 
31 maart t/m 30 september 2023. 

 

 

Camping en recreatiepark 't Hemelke 
Klimmenerweg 10  

6336 AV  Hulsberg 

045 - 405 1386 
www.hemelke.nl | info@hemelke.nl  

 
  

 

  
 
 

Aankomst vanaf 13.00u, vertrek voor 11.00u. Later vertrekken is -in overleg- mogelijk, 
vraag naar de mogelijkheden en kosten bij de receptie. 
We proberen zoveel mogelijk aan uw voorkeur te voldoen, we hebben behouden het recht 
de plaats te wijzigen. 
Aan alleenreizende jongeren wordt geen kampeerplek aangeboden. 

 
 

TARIEVEN PER NACHT 2023 
 HOOGSEIZOEN 

 28 apr – 7 mei 

17 mei – 21 mei 
26 mei – 29 mei 

7 juli – 3 sept 

LAAGSEIZOEN 
31 mrt – 27 apr 

8 mei –16 mei 
22 mei – 25 mei 

30 mei – 6 juli 
4 sept – 30 sept 

Kampeerplaats / Camperplaats 

2 personen, kampeermiddel, vervoersmiddel,  
stroom 6 amp (1320 Watt), milieuheffing 

€ 37,50 € 26,00 

 
ACSI € 21,00 

Comfortplaats 

2 personen, kampeermiddel, vervoersmiddel, 
tv-aansluiting (deel1), stroom 10 amp (2200 

Watt),  milieuheffing, water aan- en afvoer 

€ 43,00 € 31,50 

 
 

ACSI € 28,00 

KIDS-comfortplaats           
2 personen, kampeermiddel, vervoersmiddel, 

stroom 10 amp (2200 Watt), milieuheffing, 
water aan- en afvoer. Incl. speeltoestel op 

het kampeerveld. 

€ 48,00 € 33,50 
 

 
 

ACSI € 29,00 

Privé sanitair   
2 personen, kampeermiddel, vervoersmiddel, 

stroom 16 amp (3680 Watt),  milieuheffing, 

tv-aansluiting, wateraansluiting caravan, 
water aan- en afvoer, privé sanitair op de 

kampeerplek 

ALLEEN PER WEEK 
TE BOEKEN, 
aankomst op vrijdag 

 

 
€ 60,00 

ALLEEN PER 
MIDWEEK OF 
WEEKEND TE 
BOEKEN, aankomst 
op maandag of 
vrijdag 
 
€ 43,00 

Onbewoond: kampeerplek, comfortplek en kids-comfortplek 

van tot Standaard Comfort KIDS comfort 

31 mrt 7 juli € 5,50 € 7,50 € 7,50 

4 sept 30 sept € 5,50 € 7,50 € 7,50 

21 mei 26 mei * € 0,50 € 0,50 € 0,50 
*ACTIE! Onbewoond tussen Hemelvaart en Pinksteren voor €0,50 per nacht, mits er in beide weekenden gekampeerd wordt. 
 

Aanvullend 

  Tarief 

Extra persoon, vanaf 2 jaar Hoogseizoen € 6,50 

Extra persoon, vanaf 2 jaar Laagseizoen € 6,00 

Bijzettent (1e bijzettent gratis)  € 3,00 
2e auto (op parkeerterrein)   € 3,50 

Hond, max. 2  € 3,50 
Kabel tv-aansluiting (standaardplek)   € 3,50 

Toeristenbelasting p.p.p.n vanaf 6 jaar   € 0,85 

Dagbezoekers van 10.00u-22.00 uur, p.p.  € 5,00 
Wi-Fi over het gehele terrein  GRATIS 

Reserveringskosten (eenmalig)  € 12,00 

 

http://www.hemelke.nl/
mailto:info@hemelke.nl

