Minicamping
Tarieven per overnachting
2 personen all-in

¤18,50

Exstra bijzettent

¤1,50

Auto / extra

¤1,75

Huisdier ( aangelijnd )

¤ 1,00

Toeristenbelasting

¤1,50

Bezoeker kort

€0,75

Bezoekers hele dag

€ 1,50

Overnachting bezoekers

€3,50

Meer informatie nodig?
Neem dan contact met ons op
of bezoek onze website
Geen SVR donateur € 18,50 all-in

Contactgegevens

“ de Flintertun”

Routekaart

Minicamping

‘de Flintertún’

nr. 13


Vanaf A7/E22 afrit 30a bij Drachten
• Volg de N31 richting Burgum.
• Neem de afrit Rottevalle N369 - sla aan het einde van
de afrit rechtsaf.
• Op de 1e rotonde gaat u rechtdoor. Volg deze weg tot
over de hoge brug over het Prinses Margrietkanaal.

Minicamping ‘de Flintertún’

• Op de rotonde neemt u de 3e afslag (linksaf).

Daniël Marinka* en Leroy

• U rijdt nu op de Jisteboerewei. Aan het einde van

ieswei 13

deze weg gaat u rechtsaf. U bevindt zich

9258 CT Jistrum (Eestrum)

hier

Telefoonnummer: 0512 471634

• Volg deze weg tot u het dorp, voor u gevoel, weer uit

E-mailadres: flintertun@hetnet.nl

bent.

Website: www.flintertun.nl

• Dan slaat u de 1e weg links in. U zit nu op de ieswei.

Waar u heerlijk kunt



genieten van
rust & ruimte

Minicamping
Omgeving

“ de Flintertun”

Camping

Sanitair

In het fraaie dorp Jistrum ligt minicamping
‘De Flintertún’. Er is rond Jistrum nadrukkelijk aandacht besteed aan fiets-, wandel– en
vaarrecreatie.

In ons sanitair gebouw vindt u:
Wij hebben ruime plaatsen met uitzicht over de landerijen. 's Avonds kunt u genieten van een fraaie zonsondergang.

 3 douches met thermostaat kraan
 3 verhoogde toiletten voorzien van toiletpapier en afvalemmers

 3 wastafels met spiegel en aansluiting
voor scheerapparaat/föhn

‘De Flintertún’ ligt midden in “de Wâlden”
en dichtbij het Bergumermeer. Vanaf de

 2 urinoirs ( op verschillende hoogten)

camping kunt u de fietsroutes van net-

 Wasmachine

werk ‘Midden Fryslan’ volgen. Deze routes

 Ruimte voor minder valide voorzien van:

brengen u langs verschillende mooie plek-

aangepast toilet, wastafel en douche.

jes en dorpen.

Het hele gebouw is voorzien van een centrale afzuiging en vloerverwarming. Dit is wel zo prettig in het
voor- en naseizoen.

Uw kinderen vermaken zich uitstekend op de trampoline of het speeltoestel.

Naast het sanitairgebouw vindt u 3 spoelplaatsen,
stortplaats voor chemisch toilet en tappunt voor heet
water.

