Verrassend en uniek
met ruimte om je heen!

Comfortcamping
Scheldeoord

www.scheldeoord.ardoer.com

er van alle gemakken voorzien! Zo is er een supermarkt met

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

een ruim assortiment en kun je in Scheldo’s Kinderrestaurant

heerlijk dagje erop uit!

met het hele gezin lekker uit eten en drinken. De kinderen

Ga bijvoorbeeld naar de Tropical Zoo in Kwadendamme

hebben hier zelfs hun eigen buﬀet en kunnen er volop spelen

waar je tropische dieren kunt bekijken en lekker kunt spelen

in het overdekte speeltoestel. In Scheldo’s Snackcorner kun

in de jungle! Maak een ritje met de echte ouderwetse

je friet, snacks en een lekker ijsje halen.

stoomtrein Goes-Borsele of bezoek het Deltapark Neeltje
Jans.

Strandbrasserie De Landing
Wil je eten of genieten van een drankje aan het water? Kom

Zeker een aanrader: een stedentrip naar de historische

dan naar De Landing, onze strandbrasserie aan de dijk en het

steden Goes, Middelburg, Veere en Zierikzee.

Scheldestrandje op een paar minuten loopafstand van de

Ook de Belgische steden Gent, Brugge en Antwerpen zijn

camping. Op deze mooie plek heb je namelijk een prachtig

vanaf de camping goed bereikbaar en de moeite waard!

uitzicht over de Westerschelde en de schepen die er vlak voor
je neus voorbij komen! (www.strandbrasseriedelanding.nl)

Wandelen en ﬁetsen
Of ga lekker wandelen en fietsen! Scheldeoord ligt namelijk

Kinderpret

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

De kinderen vervelen zich geen minuut tijdens hun vakantie

dat aangewezen is als Nationaal Landschap. Je bent hier

op onze camping! Zij hebben volop speelplezier in de

omgeven door polders, mooie natuur, boomgaarden en

speeltuinen, het overdekte speeltoestel, op het voetbalveld,

tientallen dijken waarover je prachtig kunt wandelen en

in het zwembad en natuurlijk bij het animatieteam die in

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

Naar het strandje of toch het zwembad?

de schoolvakanties er elke dag weer een feestje van maken!

Fietsknooppuntensysteem Zeeland en/of de knooppunten

Spelen in de speeltuin of met de animatie?

Hopelijk hebben ze wel even tijd voor Scheldo de Beer, onze

van het Wandelnetwerk en ga op pad!

Zelf barbecueën of lekker uit eten in het restaurant?

grote knuﬀelbeer die regelmatig even langs komt voor een
Daarnaast kun je er vissen, kitesurfen en wandelen en

high five of knuﬀel met de kinderen!

Kamperen

Op onze leuke familiecamping in het Zeeuwse Baarland

fietsen. Niet alleen bovenop de dijk, maar ook op het

hoef je niet te kiezen! Het kan namelijk allemaal en nog

buitendijks gelegen pad direct langs het water. Of ga lekker

Dagje uit

of vouwwagen, dan sta je op één van onze ruime

veel meer!

zitten en geniet er gewoon van het mooie uitzicht en

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

comfortplaatsen (100-120 m2) welke alle voorzien zijn van

bewonder de grote zeeschepen die er voorbij varen!

mogelijkheden, dichtbij de camping maar zeker ook in de

wifi, water, standaard 16 ampère elektra en aansluiting

Kom je vakantie vieren met een eigen caravan, tent

Scheldestrandje
En dat alles op een rustige plek, pal aan de zeedijk van de

Zeehonden spotten

Westerschelde. Vanaf de camping is het dan ook maar een

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

paar minuten lopen en je staat al aan de dijk en op het

water kun je ze zien liggen op de zandplaten die dan

Scheldestrandje, een leuke plek waar je verrassend veel

vrijkomen! Wil je ze van dichtbij bekijken, ga dan mee

kunt doen!

op ‘Scheldesafari’ en vaar mee op onze eigen stoere RIB
richting de zandplaten. Meer info op www.scheldesafari.nl

Zo is het niet alleen een heerlijke plek tijdens een zomerse
dag, maar bijvoorbeeld ook één grote speelplaats voor de

Wadlopen

kinderen! Hier kunnen ze vliegeren, zandkastelen bouwen,

Ook leuk om een keer te doen: wadlopen! Trek schoenen

spetteren en spelen in het water en lekker vies worden in de

aan die vies mogen worden en ga mee op pad!

modder… Zij vermaken zich prima!
Comfortabele vakantie
Ook het animatieteam is hier regelmatig te vinden,

Of je nu komt kamperen met je eigen kampeermiddel

bijvoorbeeld om stokbroodjes te bakken, een spel te spelen

of verblijft in één van onze comfortabele verhuur-

of krabbetjes te vangen.

accommodaties, tijdens je vakantie op onze camping ben je

2 | Comfortcamping Scheldeoord

www.scheldeoord.ardoer.com | 3

4

een open keuken, badkamer met toilet en een eigen terras.. Een ideale
accommodatie voor een heerlijke vakantie met het hele gezin!
4 Chalet Bevelander

Een comfortabele familiechalet voor 5 en/of 6 personen bestaande uit een
woonkamer, open keuken mèt magnetron, 2 en/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!

5

5 Saunachalet

Geniet van een heerlijk verblijf in deze luxe en zeer comfortabele chalet!
Deze moderne, vrijstaande 4 persoonsaccommodatie met veranda is

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

plaats! Honden zijn op alle kampeerplaatsen toegestaan

namelijk ruim van opzet en voorzien van alle gemakken! Zo hebben

voorzieningen, maar dan met een verharde ondergrond. Ook

(max. 2 per reservering).

de 2 slaapkamers bijvoorbeeld elk een eigen badkamer met wastafel

kamperen met privé sanitair behoort tot de mogelijkheden

In onze ruime sanitairgebouwen vind je modern en

en douche, is er een vaatwasser en magnetron in de keuken en kun je

en wil je een extra ruime kampeerplaats (ca. 150 m ) met

comfortabel sanitair. Er is zelfs aangepast kindersanitair,

heerlijk relaxen in je eigen privé sauna, welke naast de accommodatie

een speeltuintje op het veld, reserveer dan een Comfort XL

een vaatwasser en een hondendouche!

in de tuin staat! Ook deze chalets vind je op Zeelandhof het Stuyvesant,

2

direct naast de camping en vlakbij alle voorzieningen!

1

Wil je een vakantieverblijf huren, dan kun je een keuze maken uit de

Kamperen, maar dan wel met alle gemakken en het comfort van

volgende accommodaties:
1 Bungalowtent

thuis? In onze safaritenten geniet je van een luxe en zeer complete
6

kampeervakantie! Op en top glamping!

Wil je kamperen, maar heb je geen eigen kampeermiddel of weinig
6 Safaritent 6 personen

zin om alles zelf mee te nemen? Huur dan onze bungalowtent! Deze

2

comfortabele, ruime tent van 25m2 (2,5m hoog) voor maximaal 6

Onze Safaritent voor maximaal 6 personen is compleet en gezellig

personen staat dan al voor je klaar en is volledig ingericht met een

ingericht met steigerhouten meubels en met o.a. een flatscreen tv, CV, een

keukenblok met complete inventaris, gasstel en koelkast. Slapen doe je

keuken met vaatwasser en een eigen badkamer met douche, toilet en

in een echt bed! Er is één slaapcabine met een 2-persoonsbed en één

wastafel voorzien van alle gemakken! Er is een ouderslaapkamer met een

slaapgedeelte met 2 1-persoonsbedden (1,90m) met onderschuifbed

romantisch 2-persoons hemelbed, één slaapkamer met een stapelbed en

(1,80m). Comfortabel kamperen dus!

een stoere (kinder)bedstee met een leuke speelruimte eronder!

2 Camping Cottage

Een gezellig, houten vakantieverblijf voor maximaal 4 personen.
Eenvoudig ingericht, maar sfeervol en met 2 slaapkamers, keuken,
3

7 Safaritent 5 en/of 7 personen

7

Ook deze safaritent is compleet ingericht met meubels en o.a. voorzien van
een flatscreen tv, een eigen keuken met vaatwasser en een badkamer met

badkamer en zit-/eethoek wel compleet en geschikt voor een heerlijke

douche, toilet en wastafel. Hier heb je alles bij de hand! De tent is geschikt voor

gezinsvakantie! De vrijstaande Cottages staan op een autovrij veld

maximaal 5 personen: beneden is er een slaapkamer met een 2 persoonsbed

met voldoende ruimte om te spelen, centraal gelegen dichtbij de

en op de extra verdieping zijn er nog eens 3 bedden.Ook zijn er enkele

voorzieningen. Ideaal dus voor jonge gezinnen!

safaritenten met ernaast een kleinere bijhorende XS tent voor 2 personen.
Deze zijn hierdoor geschikt voor een verblijf met maximaal 7 personen!

3 Chalet Everinge

Een vrijstaande, comfortabele vakantiewoning voor een gezin van
maximaal 4 personen, bestaande uit 2 slaapkamers, een woonkamer,

4 | Comfortcamping Scheldeoord

Voorbeeldfoto

Al onze verhuuraccommodaties zijn overigens rook- en huisdiervrij met
gratis Wifi!
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Wij zijn lid van Ardoer! Lid van zĳn van Ardoer betekent dat we voldoen aan de hoge
kwaliteitsnormen die gesteld worden. Zo moet iedere camping door de gasten beoordeeld
worden met een 8.0 of hoger. En dat doen wĳ, en daar zĳn we trots op!
Wat is Ardoer? Ardoer is een landelĳk samenwerkingsverband van 32 kwaliteitscampings.
Iedere camping heeft een geheel eigen karakter. Geen dertien-in-een-dozĳn veldjes om je tent
op te zetten, maar kampeerplekken en verhuuraccommodaties die gegarandeerd zorgen voor
een fĳne vakantie.
Waar vind je Ardoer? De campings liggen verspreid door heel Nederland. Van de zilte stranden
in Zeeland tot aan de fruitbomen in de Betuwe en de uitgestrekte wateren in Noord-Holland. De
keuze is reuze!
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Waar vind
je onze
campings?

Waarom boeken bĳ Ardoer?
Grootste aanbod aan 32 top
kwaliteitscampings in Nederland
Alle campings zĳn door onze gasten
beoordeeld met een 8.0 of hoger
Gevarieerd aanbod in kamperen
en verhuuraccommodaties
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