Camping

De Ulend
Kamperen bij de boer

Seizoensplaatsen en
verhuur mogelijk

Camping “De Ulend”
De camping is gelegen in het rustige landelijke buurtschap Hout tussen Kessel en Baarlo op
ongeveer 1,5 km van de Maas. Kessel ligt op de grens van Noord en Midden Limburg.
De naam komt van de hoeve waar onze familie al jaren woont. Hoeve De Euland wordt in de
volksmond De Ulend genoemd.Vanuit de camping liggen er diverse recreatieve, informatieve
en culinaire bestemmingen op fietsafstand. Denk hierbij aan natuur-gebieden met een
variété aan fiets- en wandelroutes, musea en uitstekende restaurants waar men bijvoorbeeld
in het aspergeseizoen lekkere aspergemenu’s kan nuttigen!
De camping zelf is voorzien van grote standplaatsen van ca. 150 mtr2 met voor de seizoensplaatsen de mogelijkheid tot het huren van een extra tuin perceel. Rust en ruimte zijn wel
de twee woorden die onze camping het beste beschrijven. De harmonie en uitgestrektheid
van het Noord-Limburgse platteland is terug te vinden op de boerderijcamping. Van de ruime
plekken (geen scheerlijnen die elkaar kruisen) tot de sanitaire ruimte in één van de authentieke
gebouwen toe. De ruime parkeerplaats, apart maar toch dichtbij zorgt voor een autovrij
kampeerterrein. Zo ook de sanitaire unit zelf. Uiteraard verwarmd, ruime douches en droge
kleren achteraf. Voor mindervaliden is er een aparte extra ruime douche/toiletcabine.
De prijzen staan op onze website www.ulend.nl.
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Zoals hiernaast beschreven is de camping gelegen in het buurtschap Hout tussen Kessel en
Baarlo. Kessel, een van de oudste dorpen langs de Maas, is ontstaan rond een middeleeuwse
wachttoren (10e eeuw). De handel heeft van oudsher een belangrijke plaats ingenomen. Men
vindt dat nog terug in de bijna stedelijke bebouwing in de oude kern (rijkserkende
historische stadskern). Gelegen op de hoge Maasoever, gelegen op een steenworp afstand van
deze rivier, bewaart Kessel heden ten dage nog veel van haar roemrijk verleden. Centraal ligt
de machtige burchtruïne die ook nu nog elke bezoeker imponeert.

Verhuur
Bij Boerderijcamping De Ulend is het ook mogelijk
te huren. Er zijn gezellige stacaravans welke volledig ingericht en uitgerust zijn. Ruime slaapplekken. Bekijk onze website voor de prijzen.
Vraag ons naar de mogelijkheden.

Waar kunt U ons vinden?
Vanaf richting Eindhoven:
Neem de A67 richting Venlo. Ga bij afslag Helden (38) rechtsaf via de
middenpeelweg (N277) richting Kessel. Ga bij de verkeers-lichten (bij de Mc
Donalds) rechtdoor. Na ca. 10 km. Gaatu bij de verkeerslichten (bij het BP
tankstation aan de overkant van de kruising) linksaf richting Baarlo. Neem de
eerste weg rechts (bij het wokpalace). Net over de beek ziet u aan de
rechterkant de camping liggen.
V a n a f
r i c h t i n g
Neem de A2 richting Eindhoven. Bij afslag Grathem
(41) neemt u de N273 (Napoleonsweg) richting
Venlo. Na de afslag N277 (middenpeelweg) links
neemt u bij het wokpalace de eerste weg rechts.
Net over de beek ziet u aan de rechterkant de camping
liggen.
V a n a f
r i c h t i n g
Neem de A73 richting Venlo/Maastricht. Neem
afslag 14 (Maasbree) en ga over de N273
richting Baarlo/Maaseik. In Baarlo blijft u
de N273 volgen. Net na hectometerpaaltje 63,8 en het wokpalace aan de rechterkant neemt u de afslag naar links. Net over de beek
ziet u aan de rechterkant de Camping liggen.

M a a s t r i c h t :

N i j m e g e n :

We verheugen ons er op u op onze camping te mogen ontvangen!

Camping De Ulend
Jeanne & Mart Linssen-Wolters
Marijke, Jack & Emma
Bosakkerweg 10 5995PT Kessel (Lb)
 +31 (0)77 462 2 462
 info@ulend.nl  www.ulend.nl

