Scheldeoord
Zeeland

Geeft je energie!

www.ardoer.com/scheldeoord

Comfortcamping
Scheldeoord

Verrassend en uniek, met ruimte om je heen!
in

Zeehonden spotten

en

Daarnaast kun je er vliegeren, vissen, grote zeeschepen die

buitenzwembad, veel vermaak voor de kinderen en

er voorbij varen bewonderen en er wandelen en ﬁetsen.

een strandje naast de camping!

Niet alleen bovenop de dijk, maar ook op het buitendijks

Scheldeoord
het

is

Zeeuwse

een

leuke

Baarland

met

familiecamping
een

binnen-

gelegen pad direct langs het water.
Scheldestrandje
Je vindt onze camping op een rustige en unieke plek, pal

En wist je dat je er ook zeehonden kunt spotten? Bij laag

aan de zeedijk van de Westerschelde. Direct hierachter

water kun je ze zien liggen op de zandbanken die dan

ligt het Scheldestrandje. Vanaf de camping is het dan ook

vrijkomen!

slechts een paar minuten lopen en je staat al op dit leuke
en overzichtelijke strandje, een verrassende plek waar je

Kitesurfen

geniet van het mooie weer, het vrije uitzicht over het water

Ben je een kitesurfer? Neem dan zeker je kitespullen mee

en de ruimte om je heen!

naar Scheldeoord. Het Scheldestrandje is namelijk een

Maar je kunt hier nog meer doen! Zo is het een heerlijke

oﬃciële kitesurfspot.

speelplek voor de kinderen: zandkastelen bouwen,
spetteren in het water… zij vermaken zich hier prima. Ook

Kun je nog niet kiten, maar wil je het wel een keer proberen?

het animatieteam is hier regelmatig te vinden, bijvoorbeeld

Dan kun je hiervoor terecht bij de mobiele kitesurfschool

om stokbroodjes te bakken of een spel te spelen.

van Kitesurﬁng Zeeland. Je vindt ze hier aan het strandje.
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Comfortabele vakantie

Dat is namelijk onze grote knuﬀelbeer die regelmatig even

Op onze camping kun je terecht voor een heerlijke

langs komt voor een high ﬁve of knuﬀel met de kinderen!

kampeervakantie, maar ook voor een verblijf in een van
onze comfortabele verhuuraccommodaties. Tijdens je

Dagje uit

verblijf ben je in ieder geval van alle gemakken voorzien!

Wil je toch een dagje erop uit, dan zijn er verschillende

Zo is er een supermarkt met een ruim assortiment en een

mogelijkheden, dichtbij de camping maar zeker ook in

complete horeca in ons hoofdgebouw waar je met het hele

de rest van Zeeland. Maak je keuze en stap in de auto

gezin lekker à la carte kunt eten, pizza’s kunt krijgen, friet

voor een heerlijk dagje erop uit! Ga bijvoorbeeld naar de

en snacks in de snackbar kunt halen en wat kan drinken in

Tropical Zoo in Kwadendamme waar je tropische dieren

het café of op het ruime terras!

kunt bekijken en lekker kunt spelen in de jungle! Maak een
ritje met de echte ouderwetse stoomtrein Goes-Borsele of

Strandbrasserie De Landing

bezoek het Deltapark Neeltje Jans.

Wil je eten of genieten van een drankje aan het water?
Kom dan naar De Landing, onze strandbrasserie aan

Zeker een aanrader: een stedentrip naar de historische

de dijk en het Scheldestrandje op loopafstand van de

steden Goes, Middelburg, Veere en Zierikzee. Ook de

camping. Op deze mooie plek heb je namelijk uitzicht over

Belgische steden Gent, Brugge en Antwerpen zijn vanaf de

de Westerschelde en de grote schepen die er vlak voor

camping goed bereikbaar en de moeite waard!

je neus voorbij komen! (www.strandbrasseriedelanding.nl)
Wandelen en fietsen
Kinderpret

Of ga lekker wandelen en ﬁetsen! Scheldeoord ligt namelijk

De kinderen vervelen zich geen minuut tijdens hun

in ‘de Zak van Zuid-Beveland’, een rustig en uniek gebied

vakantie op onze camping! Zij hebben volop speelplezier

dat aangewezen is als Nationaal Landschap. Je bent hier

in de speeltuinen, het overdekte speeltoestel, op

omgeven door polders, mooie natuur, boomgaarden en

het voetbalveld, in het zwembad en natuurlijk bij het

tientallen dijken waarover je prachtig kunt wandelen en

animatieteam die in de schoolvakanties er elke dag weer

ﬁetsen. Stippel vooraf je route uit aan de hand van het

een feestje van maken!

Fietsknooppuntensysteem Zeeland en/of de knooppunten

Hopelijk hebben ze wel even tijd voor Scheldo de Beer.

van het Wandelnetwerk en ga op pad!
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Kamperen
Kom je vakantie vieren met een eigen caravan, tent

met een verharde ondergrond. Ook kamperen met privé

of vouwwagen, dan sta je op één van onze ruime

sanitair behoort tot de mogelijkheden. Honden zijn op alle

comfortplaatsen (100-120 m ) welke alle voorzien zijn van

kampeerplaatsen toegestaan (max. 2 per reservering).

wiﬁ, water, standaard 10 ampère elektra en aansluiting

In onze ruime sanitairgebouwen vind je modern en

voor de tv. Voor campers is er een apart veld met dezelfde

comfortabel sanitair. Er is zelfs aangepast kindersanitair,

voorzieningen als een gewone comfortplaats, maar dan

een vaatwasser en een hondendouche!

2

www.ardoer.com/scheldeoord
4

Comfortcamping
Scheldeoord
Wil je een vakantieverblijf huren, dan kun je een keuze maken
uit de volgende accommodaties:
Bungalowtent
Wil je kamperen, maar heb je geen eigen kampeermiddel of weinig
zin om alles zelf mee te nemen? Huur dan onze bungalowtent!
Deze comfortabele, ruime tent van 25m2 (2,5m hoog) voor maximaal
6 personen staat dan al voor je klaar en is volledig ingericht met een
keukenblok met complete inventaris, gasstel en koelkast. Slapen doe
je in een echt bed! Er is één slaapcabine met een 2-persoonsbed
en één slaapgedeelte met 2 1-persoonsbedden (1,90m) met
onderschuifbed (1,80m). Comfortabel kamperen dus!
Camping Cottage
een gezellig, houten vakantieverblijf voor maximaal 4 personen.
Eenvoudig ingericht, maar sfeervol en met 2 slaapkamers, keuken,
badkamer en zit-/eethoek wel compleet en geschikt voor een
heerlijke gezinsvakantie! De vrijstaande Cottages staan op een
autovrij veld met voldoende ruimte om te spelen, centraal gelegen
dichtbij de voorzieningen. Ideaal dus voor jonge gezinnen!
Familie Budget Stacaravan
een praktisch en betaalbaar vakantieverblijf: eenvoudig ingericht,
maar wel compleet en voorzien van alle gemakken! Een prima
verblijf voor een heerlijke gezinsvakantie! Het zijn vrijstaande
stacaravans voor maximaal 6 personen met 3 slaapkamers (waarvan
1 met een stapelbed), woonkamer met open keuken, een badkamer
met douche en toilet en rondom een eigen tuintje met terras.
Chalet Everinge
een vrijstaande, comfortabele vakantiewoning voor een gezin
van maximaal 4 personen, bestaande uit 2 slaapkamers, een
woonkamer, een open keuken, badkamer met toilet en een eigen
terras aan de voorzijde. Deze moderne chalets staan bij elkaar op
een autovrij veld, dichtbij het buitenzwembad en het hoofdgebouw
met de voorzieningen. Een ideale accommodatie dus voor een
heerlijke vakantie met het hele gezin!
Chalet Bevelander
een comfortabele familiechalet voor 5 en/of 6 personen bestaande
uit een woonkamer, open keuken mèt magnetron, 2 of 3 slaapkamers,
een badkamer met douche en een apart toilet. Ze zijn vrijstaand met
een eigen terras en 1 eigen parkeerplek en voldoende privacy. Deze
moderne chalets staan op ons chaletpark Zeelandhof het Stuyvesant,
gelegen direct naast de camping en dus ook vlakbij de voorzieningen!
Al onze verhuuraccommodaties zijn overigens rook- en huisdiervrij!

www.ardoer.com/scheldeoord
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Voel je vrij

in de Zeeuwse natuur…

www.ardoer.com/scheldeoord
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Noorder Sandt

Bijzondere
accommodaties

Welkom bij Ardoer.com!

Akkertien

Ardoer.com is een samenwerkingsverband tussen
zelfstandige familievakantieparken op de mooiste plekken
van Nederland.
Kwaliteit en gastvrijheid staan bij ons hoog in het vaandel.
Naast goede en bijzondere faciliteiten vind je veel diversiteit
bij de Ardoer parken. Want waar de één het liefst de
rust opzoekt rond de tent of caravan, wil de ander juist
er op uit en overnachten in een luxe of avontuurlijke
verhuuraccommodatie. Bij de unieke Ardoer.com familievakantieparken vind je het allemaal en met de kwaliteit
en persoonlijke service die je mag verwachten van een
gastheer of gastvrouw met hart voor hun gasten.

Noorder Sandt

Hertshoorn

En omdat ieder park uniek is met een eigen karakter,
raak je bij Ardoer nooit uitgekeken!

Paardekreek

Ardoer App!

Wije Werelt

Meer informatie en tarieven vind je op onze website. De
Ardoer app is een handig hulpmiddel voor tijdens je vakantie
bij een Ardoer vakantiepark; download de app gratis!
Wil je leuk nieuws volgen en ben je fan van Ardoer?
Like ons via www.facebook.com/ardoer!

Grote variatie
kampeerplaatsen

Duinoord

www.ardoer.com
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Gelderland
1 Ackersate
2 Bosgraaf
3 Haeghehorst
4 Hertshoorn
5 Jutberg
6 Wije Werelt
7 Rotonde
8 Zandhegge

Drenthe
1 Diana Heide
2 Reeënwissel

Brabant
1 Ullingse Bergen
Overijssel
1 Akkertien op de Voorst
2 Rheezerwold
3 Holterberg
4 Noetselerberg
5 Kaps

Limburg
1 Heldense Bossen
Noord-Holland
1 Noorder Sandt
2 Sint Maartenszee
3 Tempelhof

Zeeland
1 Duinoord
2 Ginsterveld
3 International
4 Julianahoeve
5 Meerpaal
6 Ons Buiten
7 Paardekreek
8 Pekelinge
9 Scheldeoord
10 Westhove
11 Wijde Blick
12 Zeeuwse Kust
13 Zwinhoeve

Overijssel; fantastisch en gemoedelijk!
Drenthe; sportief en natuurlijk!

Noord-Holland; heerlijk en zonnig!
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Gelderland; verrassend en bloeiend!
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Brabant; veelzijdig en bourgondisch!
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Zeeland; authentiek en gastvrij!
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Limburg; onvergetelijk en mooi!
Uitgave 2017/2018

Geen reserveringskosten

Eerlijk in prijs

Hoge kwaliteit

Kinderen tot 2 jaar gratis

