
Vakantiecentrum
De Ullingse Bergen

www.ardoer.com/ullingsebergen



Stilte, rust en ruimte…
Op weg naar Vakantiecentrum De Ullingse Bergen ervaar je 

het al. De landelij ke omgeving in de buurt van de camping 

in het Brabantse Sint Anthonis is een fraaie voorbode 

van wat je te wachten staat. Stilte, rust en ruimte. Vooral 

gezinnen met kinderen tot een jaar of tien, senioren, 

wandelaars, fi etsers en natuurliefh ebbers mogen wij  

tot onze gewaardeerde gasten rekenen. Op De Ullingse 

Bergen gaat het om recreëren in de natuur, waarbij  rust en 

ruimte de uitgangspunten zij n. Onze slogan ‘Kom luisteren 

naar de stilte…’ breng je bij  ons dagelij ks in de praktij k. 

Stilte garantie
Mensen die stilte en rust verkiezen boven drukte en 

vermaak voelen zich bij  Vakantiecentrum De Ullingse 

Bergen helemaal op hun plek. Onze gasten houden 

rekening met de natuur en met elkaar. De camping 

grenst direct aan een bosrij k natuurgebied, waar bossen, 

heidevelden en zandverstuivingen elkaar afwisselen en 

meer dan het ontdekken waard zij n. 

Typisch Brabantse omgeving
De omgeving van De Ullingse Bergen is indrukwekkend. 

Pittoreske dorpjes en landelij ke gebieden wisselen elkaar 

af. Je kunt eindeloos fi etsen in het Brabantse land tussen 

Maas en Middenpeel. Direct naast De Ullingse Bergen tref 

je een 1000 ha. groot bosgebied van Staatsbosbeheer. 

In dit afwisselende gebied, met bossen, heide en 

zandverstuivingen, geniet je van uren fi ets-, wandel- en 

nordic walkingplezier. Wie weet tref je tij dens je zwerftocht 

door dit uitgestrekte natuurgebied de kudde kempische 

heideschapen of kom je oog in oog te staan met een groep 

Schotse Hooglanders met hun indrukwekkende horens. 

Natuurlij k kun je vanaf de entree van de camping starten 

met één van de vele routes van het fi ets- en wandel-

knooppuntensysteem. Wil je de natuur ontdekken met je 

(klein)kinderen? Loop dan het kabouterpad óf doe één van 

de leuke natuuropdrachten met de IVN-gezinstas.

Niet voor niets zij n de bossen van Sint Anthonis bestemd 

tot één van de Brabantse Natuurpoorten! Na afl oop van 

een verrassende fi etstocht rust je uit op het terras van ons 

restaurant De Heksenboom en geniet je van een heerlij k 

glaasje rosé of één van de speciaalbieren van onze tap! 

Sint Anthonis en zij n ligging
De gemeente Sint Anthonis bestaat uit 7 kerkdorpen met 

mooie kerken, (water)molens, kunstobjecten, natuurtuinen 

en nog veel meer. Op slechts 1 kilometer afstand van de 

camping vind je in het Bourgondische dorpje ‘Sint Tunnis’ 

je dagelij kse boodschappen bij  de supermarkt, bakkers, 

boekhandel en slager. De supermarkt in het dorp is 7 dagen 

per week geopend. 

Sint Anthonis ligt te midden van mooie, grote en oude steden 

als Nij megen, Den Bosch, Eindhoven, Venlo en Roermond. 

Heerlij k om een dagje te shoppen of cultuur te snuiven! 

Naast de culturele mogelij kheden bieden ook parken en 

musea als bij voorbeeld Aardbeienland, Toverland, Zoo Parc 

Overloon, Oorlogsmuseum, Kasteeltuinen Arcen, Kasteel 

Helmond, Boerenbondmuseum, Mattel Play, Irrland (D) je 

een fantastisch dagje uit! 

Door de centrale ligging van Sint Anthonis op de grens van 

Brabant, Gelderland en Limburg, ligt zelfs Duitsland slechts 

op een steenworp afstand. Vergeet je je paspoort niet mee 

te nemen?!

Vij f vriendjes in één minuut
In de vakantieperiodes bieden wij  de kinderen tot tien 

jaar een kleinschalig recreatieprogramma aan (zo’n 1 á 2 

activiteiten per dag). Denk hierbij  aan samen knutselen of 

een wandeling met de boswachter. MaGniX, ons vrolij ke 

bosbeest dat bij  ons vakantie viert, is regelmatig van de 

partij  om met de kinderen te dansen en te swingen tij dens 

‘MaGniX-Gein’. 

Overigens hebben niet alleen de kinderen de tij d van hun 

leven, ook volwassenen, ouders én grootouders hebben 

het prima naar hun zin. Heerlij k met een boek in het 

zonnetje, genieten van de rust en ruimte, terwij l de (klein-)

kinderen zich vermaken in één van de speeltuintjes, in de 

ballenbak, op de airtrampoline of in de binnenspeeltuin.

Diverse voorzieningen
Vakantiecentrum De Ullingse Bergen heeft een verwarmd 

buitenzwembad, groot genoeg om een fl ink aantal sportieve 

baantjes te trekken. De kinderen vermaken zich prima in het 

peuter- of kleuterbad. Bang te zij n dat je kleine kindje in een 

onbewaakt ogenblik het diepe zwembad in springt, hoef je 

niet, gezien er rondom en tussen de zwembaden hekjes zij n 

geplaatst die alleen door (groot)ouders te openen zij n. Dat is 

dus veilig zwemmen en spelen! 

De kinderen zij n ook vaak te vinden op de tennisbanen, het 

voetbalveld of op het speelveld. Met o.a. een airtrampoline 

(springkussen) en tafeltennistafel is het daar altij d een 

vrolij ke boel. 

Mooi of iets minder mooi weer? Álle kinderen hebben 

altij d plezier met hun campingvriendjes in de ballenbak 

met bouwblokken of in de binnenspeeltuin. In de 

binnenspeeltuin is er urenlang klim-, klauter- en glij plezier.  

Wil je, door middel van bij voorbeeld social media, tij dens 

je vakantie op de hoogte blij ven van de nieuwtjes van het 

thuisfront of op je laptop je dagelij kse krant lezen? 
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Geen probleem! Op de gehele camping kun je, tegen een 

kleine vergoeding, gebruik maken van WIFI. Rondom de 

receptie en in ons restaurant is WIFI geheel gratis. Huur je 

één van onze accommodaties, ook dan is WIFI bij de prijs 

inbegrepen.

Culinaire verwennerij
Op Vakantiecentrum De Ullingse Bergen kun je je na 

een ontspannende dag in de buitenlucht culinair laten 

verwennen in ons restaurant ‘De Heksenboom’. In onze 

boerenhoeve serveren wij je naast eenvoudige maaltijden 

en uitgebreide diners verrassende seizoensgerechten. 

Bourgondisch Brabant ten top! Trek in een snelle hap? 

Ook dat is mogelijk! Terwijl je op je ligbed rondom het 

zwembad ligt, voorzien de snackbarmedewerkers je van 

een verkoelend ijsje of een lekkere snack! 

Verschillende kampeerplaatsen
Je logeert in het groen op ruime kampeerplaatsen waar 

voldoende ruimte is voor privacy zonder dat de gezelligheid 

die bij kamperen hoort verloren gaat. Naast de keus uit een 

basisplaats (plaats met 10 ampère elektra, gelegen op het 

‘Maisveld’) of comfortplaats (plaats met 10 ampère elektra, 

5-persoons Boshut  -  De gezellige, maar eenvoudige Boshut met overdekt terras biedt je een 

heerlijk verblijf. De hut, bestaande uit 1 ruimte, is voorzien van 2 stapelbedden (1 stapelbed 

met een tweepersoonsbed), tafel met 5 stoelen, keukenblokje en terrasmeubilair. De twee 

hutten zijn niet alleen naast elkaar gelegen, maar ook nog eens bij een speeltuin en tegenover 

het sanitairgebouw. Neem je slaapzak mee en je vakantie of weekendje weg kan beginnen!

4-persoons Lodge  -  Een unieke wijze van bijzonder ‘kamperen’. De luxe lodge is voorzien 

van een romantische bedstede (voor 2 personen), slaapkamer met stapelbed, sanitair, 

keukenblokje, woonkamer, CV en een verhoogd en overdekt terras. De lodge is gelegen op 

een plaats met een ruime tuin voorzien van een loungeset, 2 ligstoelen en picknickset. De 

lodge tref je op Korenveld 67, dichtbij een speeltuin.

6-persoons Chalet en Bos-Chalet *  -  Deze mooie chalets zijn voorzien van een ruime 

woonkamer, eethoek, keuken, badkamer en 3 slaapkamers (1 slaapkamer met een 

tweepersoonsbed en TV, 1 slaapkamer met een stapelbed en 1 slaapkamer met 2 

éénpersoonsbedden). De 6-persoonschalets zijn naast elkaar gelegen op Aardappelveld 31 

en 32. Het Bos-chalet is gelegen op Geitenwei 65.

5-persoons Verandachalet *  -  Op Korenveld 65 tref je een gezellig 5-persoons Verandachalet 

voorzien van ruime woonkamer, eethoek, keuken, badkamer en 2 slaapkamers. De 

ouderslaapkamer is voorzien van een tweepersoonsbed en TV. De andere slaapkamer is 

voorzien van 3 éénpersoonsbedden, waarvan 1 bed zich op ca. 1 meter hoogte bevindt. Bij 

mooi én minder mooi weer geniet je heerlijk op je veranda! Door de centrale ligging kunnen 

je kinderen dichtbij spelen in één van de speeltuintjes.

5-persoons Jonge Gezinnen Verandachalet *  -  NIEUW vanaf 2019: Op Korenveld 66 tref 

je een 5-persoons Verandachalet speciaal voor jonge gezinnen met een baby. Het chalet is 

voorzien van een ruime woonkamer met babybox, eethoek, keuken en badkamer. Tevens 

beschikt het chalet over 3 slaapkamers, waarvan 1 slaapkamer met tweepersoonsbed en TV, 

1 slaapkamer met een stapelbed en 1 babyslaapkamer voorzien van commode, babybedje 

en -badje. De babyslaapkamer is zowel via de hal als de ouderslaapkamer toegankelijk en 

indien gewenst af te sluiten. Tot slot beschikt het chalet over een gezellige veranda.

6-persoons Chalet met overdekt terras *  -  Wil je nog meer luxe? Geniet dan in het 6-persoons 

chalet met overdekt terras. Qua indeling is het chalet gelijk aan de 6-persoonschalet, maar 

beschikt het over een ruim overdekt terras, waaronder je bij alle weertypes heerlijk kunt 

genieten! Dit chalet is bij de entree van de camping gelegen, waardoor je je op korte afstand 

bevindt van diverse (speel)voorzieningen, alsook het openlucht zwembad.

* Alle 5- en 6-persoonschalets zijn voorzien van een keuken met vaatwasser en combi-

oven & badkamer met douche, toilet en wastafel. Tevens is het chalet voorzien van centrale 

verwarming en ruime tuin met loungeset, picknickset en 2 ligbedden.

Verhuuraccommodaties  -  Vakantiecentrum De Ullingse Bergen biedt naast 

kampeerplaatsen verschillende vormen van te huren accommodaties. Álle 

verhuuraccommodaties zijn zowel per nacht, midweek, weekend als week te 

huur! Je bepaalt zelf zowel je aankomst- als vertrekdatum.

rioolafvoer en tv-aansluiting, gelegen op het ‘Grasveld’) kun 

je kiezen uit een plaats in een rustig laantje of op een groen 

kampeerveld. Een aantal velden heeft in het midden een 

speeltoestel met zandbak, waar de kinderen elkaar onder 

jouw toeziend oog al spelend ontmoeten. De privacy wordt 

gevormd door de groenstrook welke tussen alle plaatsen te 

vinden is. Wil je echt luxe kamperen dan kies je voor de 150 

m2 plaatsen, waarbij je geniet van extra ruimte, 16 ampère 

elektra en een eigen watertappunt. 

De twee sanitairgebouwen, die voorzien zijn van douches, 

toiletten, wascabines en een babybadkamer, zijn dichtbij 

de diverse kampeerplaatsen gelegen. Geen gedoe met 

douchemuntjes, maar op je eigen tempo douchen en zelf 

de door jou gewenste watertemperatuur instellen. Dat is 

toch pas echt vakantie?

Aantrekkelijke arrangementen
Gedurende het gehele seizoen, ook in vakantie-

periodes, bieden wij aantrekkelijke kampeer- en 

verhuurarrangementen, passend bij de samenstelling van 

je gezelschap. Of je nu met z’n tweeën komt of samen met je 

kinderen of kleinkinderen, geniet van één van de voordelige 

korte of lange(re) specials.

5-p. (Jonge Gezinnen)Verandachalet

5-p. Boshut

4-p. Lodge

6-p. Chalet

6-p. Bos-Chalet

6-p. Chalet (terras)
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Wij  zij n lid van Ardoer! Lid van zĳ n 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 zĳ n we trots op!

Wat is Ardoer? Ardoer is een landelĳ k samenwerkingsverband van 32 kwaliteitscampings. 

Iedere camping heeft een geheel eigen karakter. Geen dertien-in-een-dozĳ n veldjes om je tent 

op te zetten, maar kampeerplekken en verhuuraccommodaties die gegarandeerd zorgen voor 

een fĳ ne 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! 

Adresgegevens
Vakantiecentrum De Ullingse Bergen
Bosweg 36 | 5845 EB Sint Anthonis

Tel. +31-(0)485-38 85 66

ullingsebergen@ardoer.com

www.ardoer.com/ullingsebergen

Waarom De Ullingse Bergen? 
We hopen dat je vakantiekriebels hebt gekregen na het 

lezen van deze brochure. Wij  heten je graag van harte 

welkom op Vakantiecentrum De Ullingse Bergen en laten je 

graag genieten van:

- de rust en stilte op de ruime kampeerplaatsen of in de 

gezellige verhuuraccommodaties.

- de uitgestrekte en afwisselende natuur direct grenzend 

aan de camping.

- de vele voorzieningen voor jong en oud als verwarmd 

openlucht zwembad, ballenbak, springkussen, binnen-

speeltuin, diverse speeltuintjes en de verscheidene 

sportmogelij kheden.

- de vele mogelij kheden tot het maken van uitstapjes in de 

directe omgeving; van natuur tot cultuur; van musea tot 

attractiepark en van bij zondere (kasteel)tuin tot dierentuin. 

- culinaire verwennerij : van eenvoudige snack in de 

snackbar tot uitgebreid diner in ons restaurant De 

Heksenboom. 
Honden zij n op de gehele camping niet toegestaan.

www.ardoer.com/ullingsebergen  |  76  |  Vakantiecentrum De Ullingse Bergen www.ardoer.com  |  7



8  |  Vakantiecentrum De Ullingse Bergen

Waarom boeken bĳ  Ardoer?

 Grootste aanbod aan 32 top 
 kwaliteitscampings in Nederland 

 Alle campings zĳ n door onze gasten 
 beoordeeld met een 8.0 of hoger 

 Gevarieerd aanbod in kamperen 
 en verhuuraccommodaties

Waar vind 
je onze 
campings?

Waar vind 
je onze 
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