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- meer dan kamperen alleen -

Elektriciteit 6 ampére.
Ruime douches.
Oplaadpunt voor elektrische ets.
Gratis Wi.
Eend verhuur.
Skelters gratis te gebruiken.
Vernieuwde speeltuin.
Zandbak en vuurplaats op elk veld.
Diverse boerderijdieren.
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Camping Roelage is meer dan kamperen alleen. 
Wij bieden ook leuke faciliteiten voor groepen, 
familieweekenden en clubweekenden. Voor deze 
evenementen hebben we het grote Strandzicht 
veld beschikbaar. Dit veld ligt tegen het bos aan, 
zodat er ook activiteiten in het bos gedaan kunnen 
worden. Informeer naar de mogelijkheden.

Camping Roelage ligt in het mooie landelijke 
Westerwolde en is aan vis- en vaarwater gelegen. 
Achter de camping hebben we een eigen speelbos 
voorzien van wandelpaden en een vijverpartij met 
speelstrand. Voor de kinderen is er een speeltuin 
aanwezig met diverse speelattributen. Tevens 
bevindt zich op elk veld een zandbak en een 
vuurplaats.

Onze camping biedt voor ieder wat wils. 
Voor iedereen hebben we een passend veldje. 
De kampeerplekken (100 m2) bieden genoeg 
ruimte om de auto plus eventueel bijzettent 
bij uw kampeermiddel te plaatsen.
Honden zijn bij ons meer dan welkom.

Heeft u altijd al eens in een wijnvat willen slapen? 
Bij ons is dit mogelijk. 
Boek één van onze Pods. 
Deze bijzondere huisje bieden plaats aan 2-4 
personen. 
Alle Pods zijn knus ingericht en voorzien van 
opgemaakte bedden, stoelen + tafel en verwarming.

Er is een mooie speeltuin voor alle kinderen van de 
camping. Deze speeltuin bevindt zich naast de 
recreatieruimte. Hier kunt u ook buiten op het terras 
zitten en uw kinderen heerlijk zien spelen op de 
trampoline, wipwap, schommel enz. Met slecht weer 
kunnen  de kinderen gezellig binnen spelletjes doen 
of kleuren. De kinderen kunnen ook gebruik maken 
van ons buitenspeelgoed (skelters, trekkertjes, 
etsjes etc.).

Voor de vergeten boodschappen, ijsjes of kleine 
cadeautjes kunt u terecht in ons kleine kampwinkel. 
Hier kunt u ook diverse streekproducten kopen.

In de omgeving is voor iedereen wel wat te doen. 
Direct vanaf de camping lopen diverse wandel- en 
etsroutes. Een uitstapje is ook snel gemaakt. 
Wat dacht u van: Vesting Bourtange, Wondere 
Wereld, Kloosterboerderij, Wildlands Emmen en 
noem maar op. Ook een dagje winkelen in STAD 
(Groningen) behoort tot de mogelijkheden.
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