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CAMPINGPLATZ “BLAUER SEE”
MOORLAGER STR. 4A
48480 LÜNNE
EIGENTÜMER: JÖRG SCHEFFLER & ANJA SOHNS

TELEFON:+49 (0)5906 / 9330412
FAX +49 (0)5906 / 9664962
MOBIL: +49 (0)170 / 7712255
http://www.campingplatz-blauer-see.DE
INFO@CAMPINGPLATZ-BLAUER-SEE.DE
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HARTELIJK WELKOM IN LÜNNE
Lünne, onderdeel van de gemeente Spelle, heeft veel te bieden. Historische gebouwen en kerken,
de grote Aa die door het dorp stroomt, het waterrad aan de Mühlendamm en de traaie kern van het
dorp bepalen het beeld.
Onze camping aan de Blauer See biedt vele ontspanningsmogelijkheden zoals: Zwemmen - Zc:ien -
Roeien en Kinderspeelplaats. Verveling heeft hier geen enkele kans!
Te voet kunt u een paar bezienswaardigheden bezoeken zoals bijv. Kunkemühle aan de Aa, het
Bürgerpark met het waterrad in Lünne, de historische Kerken of u wandelt gewoon door de bossen.
Met de tiets volgt u de route Usselmeer - Ems door een bebost gebied in de richting van het Dortmund-
Ems-Kanaal en de mooie rivier de Ems.

HET HELE JAAR

RECREATIEMOGELIJKHEDEN

Onze camping is ook geschikt voor 
verblijf in de winter en beschikt over 
caravan-, camping-,vakanfiehuis- en 
camperplaatsen. De seizoen-jaar plaatsen zijn voorzien van stroom, water, gas en telefoon aanslutiting
is mogelijk. De kampeer plaatsen zijn voorzien van stroom. wee sanitairgebouwen met warmwater en 
doucheruimtes wasmachines, drogers en een kleine keuken om te koken staan tot uw beschikking. 
AI met al een zeer verzorgde Camping , prima bereikbaar met een goede natuurlijke infrastructuur. 
Winkelen kunt u vlakbij (800m tot een supermarkt)
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