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Easy Be vaatwasmachine
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er tegenwoordig twee campingvaatwasmachines zĳn

Glamping
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een camping. Op een speciaal veld hebben wĳ onze luxe

Heerlĳk genieten aan zee in je caravan, camper, tent of

Glamping accommodaties staan, zoals de Glamping

luxe huur accommodatie. Hier heb je de gezelligheid

tent, beachlofts en diverse luxe trekkershutten. In enkele

van het kamperen, maar dan met de luxe van thuis.

trekkershutten zĳn huisdieren toegestaan.

In het voor- en naseizoen hebben we verschillende
arrangementen (zie prĳslĳst).

Luxe 5- en 6 persoons chalets
De luxe chalets liggen bĳ de voetgangers uitgang en aan

Andere faciliteiten op de camping

een normaal voetbalveld ook een pannakooi. De bal

Zwembad en waterspeeltuin

blĳft hierdoor in het veld en dat maakt het spel sneller

Camping Zonneweelde staat bekend om zĳn openlucht-

en uitdagender.

Kamperen

het begin van de camping, waardoor je op loopafstand

Kom je vakantie vieren met de caravan, camper of tent?
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daar de perfecte faciliteiten en de veelzĳdige omgeving
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bĳ op en je hebt het recept voor een onvergetelĳke

en een speeltuintje in het midden voor onze allerjongste

vakantie. Je huisdier mee op vakantie? In een aantal 5

gasten. Bovendien zĳn een aantal kampeervelden

persoonschalets zĳn huisdieren toegestaan. Geef dit bĳ

verhard voor campers. Voor de veldjes zĳn speciale

de reservering aan.

zwembad met grandioze waterspeeltuin. Je kunt hier niet
alleen rustig baantjes zwemmen, maar ook geweldig spelen

Animatieteam

en spetteren. Het zwembad is geopend vanaf half mei tot

Tĳdens de Nederlandse schoolvakanties (regio Zuid)

half september. Het water is verwarmd door de zonne-/

is er een superleuk animatieteam die samen met de

solar collectoren. Het zwembad is enkel toegankelĳk voor

kinderen op de camping leuke activiteiten, spelletjes en

gasten van Zonneweelde en Strandweelde.

evenementen doet.

Onze waterspeeltuin beschikt over een glĳbaan,
klimtoren en sproeiers. Naast de waterspeeltuin vind je

Maak kennis met Professor Zouterik en zĳn speciale

ook een waterspeelplaats in het zand waar je dammetjes

strandlab waar hĳ allerlei proefjes doet. Bĳ hem kun je

kunt graven, mooie kastelen kunt bouwen of gewoon

terecht met al je vragen over het strand, de zee en de

lekker met zand en water kunt kliederen.

kust. Samen met Professor Zouterik nemen de kinderen
verschillende dingen onder de loep zoals zeewier en

Piratenschip

haaientanden.

Achter het laatste kampeerveld vind je het gave
piratenschip. Een favoriete plek bĳ kinderen die houden

Naast het reguliere programma is er in de zomervakantie

van stoere piratenspelletjes. Schip ahoi!

een speciaal tiener programma met uitdagende
activiteiten. Denk hierbĳ aan late night soccergames,

Panna voetbalveld

pokeren

Voetbalfans kunnen op vakantie een gezellig potje

activiteiten georganiseerd buiten de camping zoals

voetballen met vriendjes van de camping. Er is naast

raften, kanoën en suppen.
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Wĳ zĳn lid van Ardoer! Lid 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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