
Camping 'De Grasplas' 
Ruurloseweg  46 
7251 LM Vorden (Gld) 
    
       06-15576159 
       www.grasplas.nl 
       info@grasplas.nl

Welkom op onze camping! 

'De Grasplas' in Vorden is een unieke locatie in de 
Achterhoek om te kamperen, te recreëren op het water 
en om gewoon heerlijk tot rust te komen!  

De directe omgeving kent veel buitensport plezier. 
Wandelen, fietsen, skeeleren, kanoën en paardrijden. 
Hiervoor zijn talloze routes beschikbaar bij de lokale 
VVV.  

Onze camping ligt net buiten Vorden, op 2 km afstand 
van het centrum. Hier vindt u diverse winkels en 
horeca.   
Vorden heeft een eigen trein- en bus station dichtbij de 
camping. 

Een unieke plek in de Achterhoek. 

De sfeer en het gevoel-van-toen blijven bestaan.  
De familie Graaskamp heet u van harte welkom!

De Grasplas is er voor iedereen! 
Ook voor gezinnen is 'De Grasplas' bij uitstek geschikt. 
Bij mooi weer is het water natuurlijk een paradijs om in 
te zwemmen, te varen en te spelen. Voor de kinderen is 
er een speelhuisje met een zandbak, een schommel, 
een trampoline en een glijbaan. Er is een speciaal 
kinderstrandje met geleidelijke afloop het water in. 
Ouderlijk toezicht is vereist.  

Voor de jeugd ligt er in het water een groot vlot en er 
zijn surfplanken.  
Vissen is toegestaan (max. 2 hengels per plaats). De jeu 
de boules baan is voor iedereen een leuke afwisseling! 
’s Avonds is er de mogelijkheid om een klein vuurtje te 
stoken in de vuurkorven die vrij beschikbaar zijn. 
Gekloofd hout is te koop bij onze receptie. Honden zijn 
ook van harte welkom, mits aangelijnd. 

In de omgeving zijn leuke bezienswaardigheden zoals 
Bronckhorst, de kleinste stad van Nederland en de drie 
Hanzesteden Zutphen, Doesburg en Deventer. Verder 
is er de 8 kastelen-route. Kasteel Vorden ligt op een 
steenworp afstand van de camping. 

De Achterhoek, i-j mot d’r ewest waezen!

Ons terrein 



Onze accomodaties 
Onder ’t Riet -  Chalet - 2 personen (meer op aanvraag) 
Te Hooi en Te Gras - Stacaravan - 2 personen 
De Sluis - Groepsaccommodatie - 15-20 personen 

Info en prijzen op www.grasplas.nl

Ons sanitair 
Van alle gemakken voorzien en volledig verwarmd. Vrij 
gebruik van warm water in all douches, wastafels en 
afwasplaatsen.

Elektra op alle plaatsen  

Verwarmd sanitair gebouw 

12 Toiletten en 3 Urinoirs 

8 Douches en 6 Wastafels 

2 Wascabines en 2 Buitendouches  

4 Afwasplaatsen 

Wasmachine, Droger en Centrifuge 

Chemisch storttoilet en Milieustraat 

Picknicktafels 

Oplaadpunt elektrische fietsen 

Oplaadpunt elektrische auto op aanvraag

Onze sfeer 

Ons kampeerterrein 
Door het kamperen kleinschalig te houden kunnen we 
iedereen een ruime plek aanbieden met vrij uitzicht 
op de plas. De caravanplaatsen zijn voorzien van een 
verharding zodat u uw luifel of voortent comfortabel 
kunt blijven gebruiken; ook tijdens natte periodes.


