Vakantie aan zee,
waar maak je dat mee?

Camping Julianahoeve

www.julianahoeve.ardoer.com

Het bruisende plein van de camping…
Op het zonnige terras van Brasserie Eb & Vloed geniet

zeehonden die wonen op de zandplaat voor ons strand?

je na het zwemmen van een groot glas fris of een romige

Is het een dagje geen strandweer, ga dan de omgeving

cappuccino. Ook kun je hier met het hele gezin lekker

ontdekken. Er is van alles te beleven! De Julianahoeve ligt

eten. Kiezen jullie liever voor heerlijke verse frietjes,

echt middenin de natuur: stap op de ﬁets en geniet van

afhaalmaaltijden of pizza’s? Ga dan naar Eterij Onder de

prachtige routes waarbij elk seizoen zijn eigen charme kent.

Duinen. Duincafé Storm is een ouderwets gezellig bruin

Op Schouwen-Duiveland ligt het grootste Nationaal Park

café, waar je onder het genot van een lekker drankje bijpraat

van Nederland, de Oosterschelde. Je raakt niet uitgekeken!

met de andere gasten van de camping. Tijdens gezellige

De watersportliefhebbers kunnen zich helemaal uitleven

feestavonden met live muziek vanaf het buitenpodium, is

op het Grevelingenmeer.

de Zand-Zee-Bar geopend.
Kamperen aan zee…

Proef

Heerlijk met je eigen caravan op vakantie op Camping

Binnen 5 minuten wandelen sta je met je blote voeten in

Julianahoeve. Kies voor luxe kamperen op een comfortplaats

het fijne witte zand van het immense strand van Renesse.

met of zonder privé sanitair. De ruime plaatsen zorgen

Je komt heerlijk tot rust bij het geluid van de ruisende

ervoor dat je onbezorgd kunt genieten en heerlijk tot rust

branding. En wat zie je daar? Is dat één van de vele

kunt komen.

de sfeer van deze gastvrije familiecamping..

Beleef de sensatie van het duinlandschap en de ruisende
branding..
Rust

Met je blote voeten in het zand…

klauteren in het levensechte zandkasteel of zwijmel weg bij
je favoriete ﬁlm in de ﬁlmzaal.

even lekker uit na een ontdekkingstocht door de
prachtige natuur…

Geniet in het overdekte zwembad van de whirpool en het
stoombad…
Vertel de kids maar dat hier wáááááánzinnige speeltuinen
zijn…

Heb je zin om sportief bezig te zijn? De tennisbaan en
tafeltennistafel vind je bij de grote speeltuin. Op het plein van
de camping staat de voetbalkooi waar je heerlijk voetbalt of
basketbalt. Ontdek je muzikale talenten bij de DJ Booth en
leef je helemaal uit op het speelschip!

Vele families vieren hier al generaties lang vakantie. Dat is

Er is zoveel te doen op en rond de camping, dat je bijna

niet zomaar: de Julianahoeve verveelt nooit en er is altijd

niet stil kunt blijven zitten! Het animatieteam heeft zijn

weer iets nieuws te ontdekken. Jong & oud(ers) beleven hier

eigen sportentertainers die heel graag met jullie voetballen

geweldige vakanties aan zee.

of tennissen. In de outdoor ﬁtness kun je zelfs op vakantie
topﬁt blijven en er is een bos waar je kunt lasergamen!

Stilzitten gaat bijna niet
Natuurlijk bezoek je met je hele familie het overdekte

Altijd al pizzabakker willen worden? Of ben je gek op

zwembad. Glij met z’n allen van de turboglijbaan of doe een

dansen? Het animatieteam organiseert het allemaal. En wat

wedstrijdje in de Sharkracer! Ontspannen kan daarna in de

te denken van staande ovaties in een echt theater of op het

wellness.

spectaculaire buitenpodium waar je samen met je nieuwe

Kom naar indoorspeeltuin Atlantica om te klimmen en te

vriendjes een spetterende show opvoert?
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Comfortplaatsen

of loungeset, parasol en bolderkar zijn standaard aanwezig.

Nieuw! Vakantie vieren in een Zanzi tent

Er is een ruime keuze aan comfortplaatsen,

Om direct helemaal in de vakantiestemming te komen

Let’s go for glamping! Kamperen aan zee met een luxueus

direct aan het centrum of op korte loopafstand

kunnen wij je bed opmaken en handdoeken verzorgen

tintje; dat kan vanaf nu in de nieuwe safaritenten. De

van het strand. Alle comfortplaatsen zijn

(tegen betaling). Voor de allerkleinsten zijn een kinderstoel,

Zanzi tenten staan lekker dichtbij het centrum van de

uitgerust met stroom, water, waterafvoer en

kinderbed, babybad of speelbox op aanvraag te verkrijgen.

camping, dus je loopt zo naar het zwembad. Deze sfeervolle

kabelaansluiting.

safaritenten zijn voorzien van een ruim woongedeelte, een
Of kies voor The Beach Bungalow

fijne badkamer, 2 of 3 slaapkamers en een open keuken. Er is

Camperplaatsen

Uniek op de camping is de ruime, gelijkvloerse

zelfs een Zanzi tent met kinderbedstee, speelhut en glijbaan!

De camperplaatsen zijn deels verhard waardoor

vakantiebungalow. Deze is voor maximaal 6 personen en

Op de veranda kunnen jullie relaxen op de buitenbank. De

jullie makkelijk in en uit kunnen rijden.

beschikt over een grote woonkamer met open keuken,

Zanzi tenten zijn geschikt voor 4, 6 of 7 personen.

Een camperservicestation en de sanitaire

3 slaapkamers, een bijkeuken en een badkamer met

voorzieningen zijn binnen handbereik. Alle

douche. Het toilet is apart. Een oven, combimagnetron en

Je eigen stukje Renesse? Kies voor een jaarplaats!

camperplaatsen zijn uitgerust met stroom,

afwasmachine staan tot je beschikking. Hier beleef je de

Een exclusieve jaarplaats voor je eigen chalet direct achter de

water, waterafvoer en kabelaansluiting.

gezelligheid van de camping met het comfort van thuis.

duinen. Een paar stappen verwijderd van één van de mooiste

De tuin is ruim en heeft een zonnig terras met loungeset.

stranden van Nederland! Zonder gedoe en met zorgeloos

Luxe comfortplaatsen

gemak. Het hele jaar door genieten van al het moois dat

De luxe comfortplaatsen hebben naast de

Nieuw! Luxe chalets direct aan de duinen

de omgeving te bieden heeft: bruisend in de zomer, rustiek

standaardvoorzieningen van een comfortplaats

Breng je vakantie door in één van de luxe vrijstaande

in de winter. Het speciale bij Camping Julianahoeve is dat

ook een eigen badkamer met wastafel, toilet,

chalets vlakbij het strand. Deze nieuwe accommodaties

de hele familie gebruik kan maken van de jaarplaats én

douche en afwasplaats.

zijn van alle gemakken voorzien. Fris wakker worden

alle faciliteiten die er op de camping zijn. Dit is dan ook de

onder de regendouche, relaxen in de infraroodsauna, ’s

reden dat vele families al generaties lang zo genieten van

Super de Luxe comfortplaatsen

avonds jullie maaltijd bereiden in de buitenkeuken en

hun eigen stukje Renesse. De jaarplaatsen zijn voorzien van

Exclusief op de Julianahoeve! Deze super de luxe

daarna genieten van de zonsondergang op het ruime

water-, gas-, elektriciteit- en kabelaansluiting. De beplanting

comfortplaatsen hebben een eigen badkamer,

dakterras. Dat is pas echt een ontspannende vakantie

is afgestemd op de omgeving, waardoor je het gevoel hebt

maar met douche én ligbad. Ideaal voor de kids

aan zee. Je waant je midden in een duinlandschap met

middenin de natuur te verblijven. Er zijn regelmatig caravans

na een heerlijke dag spelen op het strand.

schelpjes, duingras en het fijne kustzand. Terwijl jullie

te koop die op een reeds ingerichte jaarplaats staan. Voor

samen met de buren de BBQ aansteken, vermaken de

meer informatie kun je de website raadplagen.

Vakantie in een Luxe Juultje Chalet

kinderen zich in één van de speeltuintjes op het park.

De gezelligheid van kamperen, met het comfort

Deze nieuwe chalets zijn geschikt voor 4, 6 of 7 personen.

Honden zijn niet welkom.

van thuis! De Juultje chalets zijn van alle
gemakken voorzien. De woonkamer is lekker
ruim en uitgerust met comfortabel meubilair,
er staat een televisie met dvd- of Blu-ray speler
en draadloos internet is gratis beschikbaar.
De open keuken is volledig ingericht en een
vaatwasser en combimagnetron zijn aanwezig.
Op het terras kunnen jullie heerlijk buiten eten
in de Zeeuwse buitenlucht.
Een Juultje chalet is geschikt voor maximaal 6
personen en heeft drie slaapkampers. Eén met
een tweepersoonsbed en twee kamers met twee
eenpersoonsbedden. De badkamer heeft een
douche en wastafel. Het toilet is apart. Een tuinset
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Park Z eemeeuw

Park Waterhoen
Park Reiger
Legenda
Sanitaire voorzieningen
Afvalcontainers
Camper Service Station
Wasserette
Verhuurchalets
Vakantiebungalow
Zeemeeuw chalets
Camperplaatsen

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!

Comfortplaatsen
Comfortplaatsen met privé sanitair

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
Adresgegevens
Camping Julianahoeve
Hoogenboomlaan 42 | 4325 DM Renesse
Tel. +31-(0)111-461414
julianahoeve@ardoer.com
julianahoeve.ardoer.com

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

8 | Camping Julianahoeve

www.ardoer.com

