Bezienswaardigheden
Breda
Op slechts 5 kilometer
van Hof van Overveld
bevindt zich de
historische binnenstad
van Breda.

MINICAMPING
DAGRECREATIE

Prinsenbeek

Pathé Breda (film)

Het Chassé theater
(schouwburg film)

Noord-Brabant

Prinsheerlijk genieten

MOTI-museum

Op het “Beekse” platteland

(Museum Of The Image)

Het Spanjaard’s gat
De haven / boten met rondvaarten in de
historische singels en grachten.

Overveldsestraat 10
4841 KX Prinsenbeek
De K.M.A. (Koninklijke Militaire Academie)
Met zijn prachtig
kasteel.

Tel. 076-5413519 of 06-12725810
info@hofvanoverveld.nl
www.hofvanoverveld.nl

Dagrecreatie

Dagrecreatie
(Op Hof van Overveld)
Jeu de boules

Er zijn zowel binnen- als buitenbanen.

Minicamping
De camping is voorzien van moderne sanitaire
voorzieningen.
Vlakbij de camping zijn
parkeerplaatsen.

Bij elke campingplaats is elektra en een watertappunt aanwezig.
Er is gratis WiFi aanwezig op het terras
en campingterrein.

Accommodatie
Op de camping
beschikken wij over 25
ruime kampeerplaatsen.

Ligging
De camping is landelijk gelegen aan de rand
van het dorp Prinsenbeek in Noord-Brabant.

Maïsdoolhof
Een speurtocht voor jong en oud in het
ruim 3 hectare grote maïsveld van meer
dan 2 meter hoog! De tocht duurt al
gauw 1,5 uur. Kinderen mogen alleen onder
begeleiding de tocht maken. Soms moet je ook
een doodlopend pad kiezen om alle letters en
cijfers te verzamelen en om daarmee de
oplossing te maken.

(In de omgeving)
Fietsen

Op fietsafstand bevindt zich o.a. het
Liesbos en het Mastbos. Vanaf onze
accommodatie kunt u direct gebruik maken
van het fietsknooppuntennetwerk.
Fietsverhuur is mogelijk. (reserveren is gewenst)

Wandelen
Ook de fervente wandelaar kan zich in de
omgeving van de camping uitleven.
Wij informeren u dan ook graag persoonlijk
hierover.

Minigolf XL

Vissen

Een parcours van 18 holes met hindernissen.

In de rivier de Mark en directe omgeving.

Handboogschieten

Zwemmen

Is mogelijk in combinatie met
een groepsarrangement.

Gelegenheid om te zwemmen is er in het
natuurbad “De Kuil” met zijn prima
accommodatie en vanaf de maand juni zijn er
badmeesters aanwezig.

Terras
Binnenaccommodatie
Bij slecht weer (en natuurlijk ook bij goed weer)
kunnen hier diverse
activiteiten worden gedaan.
Vanuit deze ruimte zijn de
binnenbanen van Jeu de boules te bereiken.

Informatie
Voor nadere informatie over de activiteiten en
arrangementen kunt u altijd bij ons terecht.

Golf
Op een afstand van ca. 1500 meter beschikt
Golfvereniging Albatros over een 9-Holes
baan op het landgoed Bosdal.

