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Toeristische 
plaatsen
Op Camping Roland heeft de toeristische kampeerder 
de mogelijkheid om te kiezen uit drie afzonderlijk gesi-
tueerde groepen van kampeerplaatsen. Elke plaats is 
voorzien van elektra met een 6 Ampère (1320 Watt) 
aansluiting, watertappunt, riolering, kabel tv met 27 
kanalen waaronder een Roland infokanaal. Ook is er 
tegen betaling toegang mogelijk tot ons volledig dek-
kend draadloos internet (wifi) systeem.

Kampeerplaatsen aan de Europalaan 
Indien uw voorkeur uitgaat naar plaatsen aan de rand 
van het bos komt u terecht op een van de plaatsen 
die de nummers 3 t/m 32 hebben. (zie plattegrond). 
Deze plaatsen zijn veelal halfschaduwrijk. Uw auto 
mag op de plek blijven staan, maar er is ook parkeer-
gelegenheid achter deze plekken op onze parkeer-
plaatsen.

Kampeerplaatsen op het Fazantenveld  
Indien uw voorkeur uitgaat naar plaatsen in een park-
achtig aangelegd gedeelte van de Camping Roland, 
dan kiest u voor de plaatsen die genummerd zijn van 
33 t/m 67 (zie plattegrond). Deze plaatsen zijn veelal 
zonnig. Uw auto dient geparkeerd te worden op uw 
plek.

Kampeerplaatsen op het Regenboogveld 
Ook het Regenboogveld is parkachtig ingedeeld. De 
plaatsen die genummerd zijn van 68 t/m 90 (zie 
plattegrond) zijn gelegen op het Regenboogveld. Deze 
plaatsen zijn veelal zonnig en liggen in de buurt van de 
verhuurchalets en safaritenten. Uw auto dient gepar-
keerd te worden op de daarvoor toegewezen parkeer-
plaats, aan de rand van het Regenboogveld. 

Horeca & winkel
Eetcafé ’t Vertier
Het gezellige middelpunt van Camping Roland is Eet-
café ‘t Vertier. Hier kunt u ‘s middags heerlijk lun-
chen en ‘s avonds gezellig dineren. Eetcafé ‘t Vertier 
beschikt over een zeer diverse menukaart, waardoor 
naar ieders smaak een heerlijk gerecht voorgeschoteld 
kan worden. Voor een gezellig samenzijn is er een bar, 
biljart, grootbeeld tv en het panorama-zonneterras 
met uitzicht op het zwembad, de airtrampoline en de 
visvijver. Diverse zomeractiviteiten, zoals de dart- en 
biljarttoernooien, vinden ook plaats in ‘t Vertier. Voor 
een snelle hap, ijsje of afhaalmenu kunt u terecht bij 
de cafetaria, die aan ’t Vertier is gelegen.

Roland Super, het winkeltje van de camping
In onze campingwinkel kunt u terecht voor uw dage-
lijkse huishoudelijke benodigdheden. Daarnaast worden 
er dagelijks verse broodjes gebakken, is er elke dag 
een krant verkrijgbaar en worden en kampeerbeno-
digdheden verkocht. 

Verhuur
Heeft u geen eigen kampeermiddel, maar u wilt toch 
kamperen? Op Camping Roland heeft u de moge-
lijkheid om een chalet, safaritent of trekkershut te 
huren. Onze verhuuraccommodaties zijn volledig huis-
dier- en rookvrij.

Verhuurchalets
De 6-persoons chalets zijn gelegen op een prachtige 
rustige locatie aan de bosrand, op het Regenboogveld 
(zie plattegrond, genummerd C01 t/m C09). De cha-
lets zijn ingericht voor 6 personen (3 slaapkamers) 
en beschikken o.a. over een grote, open keuken met 
eethoek, een gezellige zithoek, koffiezetapparaat, 
magnetron, airco, gasfornuis, koelkast, flatscreen TV 
met DVD-speler, aparte WC en badkamer, tuinset en 
buitenterrasje. De 4 persoons accommodaties liggen 
aan de Europalaan.

Safaritenten
Heerlijk kamperen, maar met de luxe van thuis? Het 
kan in onze luxe safaritenten! Ook de safaritenten 
zijn gelegen op het Regenboogveld. De safaritenten 
zijn ingericht voor 6 personen (2 slaapkamers) en 
beschikken over o.a. een hemelbed, robuuste eethoek, 
gezellige loungebank, keuken met koffiezetapparaat, 
magnetron, koelkast met vriesvak, gasfornuis, was-
bak, flatscreen TV, luxe badkamer met regendouche 
en wasbak, half overdekt buitenterras met tuin- en 
picknickset. 

Trekkershutten
Wilt u graag bij ons overnachten, maar zonder alle luxe 
die onze chalets bieden? Dan is een trekkershut per-
fect voor u! Onze trekkershutten hebben het 
predikaat “goedgekeurd door de Stichting Trekkers-
hutten Nederland” d.w.z. dat hutten aan alle door de 
stichting gestelde eisen voldoen.
 
Als extra service zorgt Camping Roland per slaap-
plaats voor een onderlaken en een kussensloop. U 
kunt er voor kiezen om zelf voor dekens c.q. een 
slaapzak te zorgen, u kunt deze ook bij ons huren. 
Daarnaast kunt u tegen meerprijs gebruik maken van 
verwarming en keukengerei. De trekkershutten zijn 
gelegen aan de Europalaan.



Animatie, sport  
en spel
Aan sport en spel zal het u bij ons niet ontbreken. 
Centraal gelegen, vlakbij het zwembad en de horeca, 
bevinden zich verschillende mogelijkheden voor de kids 
om zich te vermaken. 

Wat dacht u van het multifunctionele sportveld, 
waarop ze op kunstgras kunnen voetballen, basket-
ballen of volleyballen. Direct naast het terras ligt een 
airtrampoline en een pannaveldje. Ook zijn er verschil-
lende tafeltennistafels verspreid over de hele camping 
en zijn er in de speeltuinen, naast de schommels, 
glijbanen en wippen, speelse toestellen voor het klim- 
en klauterwerk. 

Het animatieteam organiseert regelmatig sporttoer-
nooien. Verder wordt er nog veel meer georgani-
seerd! Denk aan biljarten, darten, schietwedstrijden, 
enzovoorts. Lijkt het u niet geweldig om met een 
handboog over tientallen meters recht in de roos te 
schieten en de prijzenbeker te winnen? Pal naast de 
camping kunt u terecht voor een potje midgetgolf.

Zwembad
Camping Roland beschikt over een modern zeer fraai, 
fantasievol vormgegeven door (zonne-energie) ver-
warmd zwembad. 

In het hoogseizoen worden regelmatig spellen georga-
niseerd in het zwembad, zoals waterpolo of water-
basketbal. Indien u na het glijden van de 40 meter 
lange avontuurlijke waterglijbaan, of nadat u een 
poosje tegen de jetstream ingezwommen bent, even 
rust nodig hebt, dan kunt u heerlijk op onze ligweide 
uitblazen. Op nog geen 50 meter afstand bevinden 
zich de campingwinkel en de cafetaria, zodat een ver-
koelend ijsje het vakantiegevoel compleet maakt.

Ook in het laagseizoen is het hier heerlijk vertoeven. 
De watervallen en spuitfonteinen staan niet constant 
aan, waardoor u een heerlijk baantje kunt trekken 
zonder gestoord te worden.



Omgeving
In de directe omgeving van Camping Roland is er na-
tuurlijk van alles te zien en te beleven. Noord-Limburg 
heeft vele prachtige natuurgebieden: Allereerst het 
Nationaal Park De Maasduinen, met zijn uniek gelegen 
bezoekerscentrum, de Reinderslooise plas, het Een-
denmeer, het Reichswald en de Hamert. U vindt het 
allemaal in en rondom het gebied van de Maasduinen.

Zwemmen, surfen, zeilen of kanoën? Buiten wat 
we u op de camping te bieden hebben speelt ook 
de omgeving hierin een belangrijke rol. Zo zijn er het 
Leukermeer, de vennen, plassen en de rivieren waar 
elke watersporter zijn hart kan ophalen. Trekpleisters 
van oudsher ontbreken hier ook niet, zo getuigen de 
archeologische vondsten in de streek Gennep en Ber-
gen. Net over de grens ligt het eeuwenoude Xanten 
de stad waar de sporen van de Romeinen nog steeds 
tastbaar aanwezig zijn. Ook het wereldberoemde be-
devaartsoord van Kevelaer ligt vanuit de camping bijna 
aan uw voeten.

Voor het dagje uit tijdens uw vakantie hoeft u ook 
geen uren in de auto te zitten. Wilt u bijvoorbeeld 
eens met uw kinderen op avontuur? Dan kunt in een 
straal van ± 50 km al terecht bij; AdventureWorld of 
Taurus, Speelpark Klein Zwitserland, Toverland en na-
tuurlijk bij onze oosterburen; Kernwasser Wunderland, 
Fantasialand en het Movie Park Germany en Irrland. en 
dit is slechts een greep uit de vele mogelijkheden.

Genieten in voor-  
& naseizoen
Camping Roland is gelegen in een gebied met een 
overvloed aan natuurschoon, talrijke recreatiemoge-
lijkheden, beeldende kunst en historische beziens-
waardigheden.

Verspreid in het Maasduinengebied zijn prachtige 
wandel- en fietsroutes uitgezet. Deze brengen u naar 
mooie dorpen en buurtschappen met ieder hun eigen 
identiteit. Op de fiets of te voet kunt u dwalen door 
ruisende bossen en over glooiende heidevelden met 
verstilde vennen. U komt langs recreatieplassen en 
langs oude boerderijen, kerken en kapelletjes.

U kunt kastelen, oude ruïnes van kerktorens en een 
middeleeuwse burcht bekijken. Om optimaal te kunnen 
genieten van uw tocht, kunt u gebruik maken van de 
knooppuntenkaarten voor zowel wandel- als fiets-
routes, waarbij u zelf uw route uitstippelt. Deze fiets 
en wandelroutes liggen direct aan de camping. Uiteraard 
kunt u op de receptie altijd meer informatie opvragen.

Sanitair
Onze sanitairgebouwen zijn voorzien van alle gemak-
ken, zoals gescheiden toiletten en douches, familie-
douche, babyroom, afwasmogelijkheden en chemisch 
toiletafvoer.

Voor de koude maanden in het vroege voorseizoen 
en late naseizoen is er een verwarmd toiletgebouw 
beschikbaar. Hierbij is ook de wasserette gelegen.De 
toiletgebouwen worden meermaal daags gecontro-
leerd en gereinigd.
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