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Als een paal boven water!

VAKANTI EPARK



Op vakantie aan de Zeeuwse Rivièra
Zoutelande, een pareltje aan de Zeeuwse kust dat terecht 

de “Zeeuwse Rivièra” wordt genoemd. Zoutelande heeft 

kilometers lang strand en duingebied, een schitterend 

achterland met historische dorpjes en steden en maar 

liefst 150 zonuren meer dan de rest van Nederland. 

De ligging van Vakantiepark de Meerpaal is uniek: aan de 

voet van de duinen, omgeven door bos en op loopafstand 

van de hoofdstraat van Zoutelande met gezellige terrasjes 

en leuke winkels. 

Op Vakantiepark de Meerpaal kunt u kiezen uit 

verschillende soorten accommodaties. De omschrij ving 

per accommodatie vindt u in deze brochure. 

Brasserie de Meerpaal 
Bij  Brasserie de Meerpaal kunt u genieten van een lunch 

of heerlij k diner terwij l de kinderen kunnen spelen op 

het grootste speelschip van Nederland, het spectaculaire 

waterschip of de air-trampoline. Ook in het restaurant 

is speelgelegenheid voor de kinderen. Daarnaast kunt 

u hier terecht voor het bestellen van ontbij t, kopen van 

verse broodjes en de snackbar.  

De keuken van Brasserie de Meerpaal brengt u 

seizoensgebonden gerechten. Naast de menukaart is 

er een wisselend weekmenu en een divers aanbod voor 

kinderen. 

Wij  hebben een tweede restaurant “Chill” in de hoofdstraat 

van Zoutelande. 

Sauna en wellness
In het centrumgebouw vindt u naast de receptie en de 

brasserie ook een wellnesscentrum waar u als gast (vanaf 

16 jaar) gratis gebruik van kunt maken. De wellness 

bestaat uit een Finse sauna, biosauna, Turks-stoombad, 

infraroodsauna, jacuzzi, zonnebank en massagestoelen. 

Bij  schoonheidssalon de Meerpaal kunnen vrouwen 

terecht voor heerlij ke ontspanning. De salon 

biedt een gevarieerd aanbod. U kunt kiezen uit 

gelaatsbehandelingen, lichaamsbehandelingen, een 

manicure, pedicure en LPG endermologie behandelingen. 

Bij  Shiatsu- en massagestudio Lavente kunt u terecht 

voor verschillende soorten massages en shiatsu-therapie.

Gratis Wifi 
Op het vakantiepark kunt u overal gebruik maken van 

gratis draadloos internet. 

Privé parkeerplaats
Al onze chalets, kampeerplaatsen en safaritenten 

beschikken over een privé parkeerplaats. 

Hof Zoutendaele
Hof Zoutendaele is onderdeel van Vakantiepark de 

Meerpaal. Op dit gedeelte van het park staan privé-

chalets. Enkele chalets worden verhuurd. Deze kunt u via 

de website of receptie boeken. 
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Kinderchalets (5 personen)
De kinderchalets zijn speciaal ingericht voor gezinnen met 

kleine kinderen. Deze chalets hebben een woonkamer 

met box en kinderstoel, compleet ingerichte keuken, 

badkamer, separaat toilet en drie slaapkamers. Een van de 

slaapkamers is ingericht als babykamer met een ledikant, 

commode en babybad. De andere 2 slaapkamers hebben 

beide twee eenpersoonsbedden, standaard voorzien van 

kussens en eenpersoonsdekbedden. 

De drie kinderchalets hebben een gezamenlijk omheinde 

tuin met speeltoestellen. Deze chalets zijn geschikt voor 

vier personen en één kind onder 2 jaar. In de kinderchalets 

zijn geen huisdieren toegestaan.

Safaritent (7 personen) 
De safaritenten zijn geschikt voor 6 personen en een 

kind onder 2 jaar. De safaritenten hebben een gezellig 

Studio’s zijn geschikt voor twee volwassenen en maximaal 

één kind onder 2 jaar. In de studio’s zijn geen huisdieren 

toegestaan.

Er zijn verschillende inrichtingen. Kijk voor de verschillen 

en specificaties op de website. 

Het Vossenhol (6 personen)
Direct onderaan de duinen vindt u onze vakantiewoning 

“Het Vossenhol” De woning beschikt over een woonkamer 

met televisie, een open keuken, badkamer met douche 

en toilet, een tweede toilet in de hal, een wasmachine en 

een extra ruimte met televisie. De keuken beschikt over 

een koelkast, vaatwasser, filterkoffieapparaat, Senseo, 

waterkoker en magnetron. 

In de tuin staat een schuurtje met veranda, tuinset en 

een barbecue. Er is parkeerruimte voor 3 auto’s.  In “Het 

Vossenhol” zijn maximaal twee honden toegestaan.

Luxe Comfortplaatsen
Trekt u er graag op uit met de caravan, camper of tent? 

Vakantiepark de Meerpaal heeft 72 luxe comfortplaatsen. 

Dit zijn mooie ruime plaatsen met privé sanitair en 16 

ampère stroom. Op een aantal van deze plaatsen is een 

camper toegestaan. 

Chalets (4 en 6 personen)
In de chalets ontbreekt het u niet aan comfort! De chalets 

beschikken over een woonkamer met televisie, compleet 

ingerichte keuken met gasfornuis, combimagnetron, 

koelkast, filterkoffieapparaat en waterkoker, badkamer, 

(separaat) toilet en twee of drie slaapkamers. Alle 

slaapkamers hebben twee eenpersoonsbedden 

die standaard voorzien zijn van kussens en 

eenpersoonsdekbedden. Lakensets, handdoeken, 

keukendoeken en badjassen zijn naar wens te huur. Een 

aantal chalets hebben een veranda.

ingerichte woon/eetkamer met steigerhouten meubels, 

een televisie, open keuken voorzien van een koelkast, 

kookplaat, magnetron, filterkoffieapparaat en waterkoker. 

Een badkamer met douche, toilet en wastafel.

De safaritenten beschikken over een ruime slaapkamer 

met tweepersoons hemelbed, een slaapkamer met 

stapelbed en babyledikant en een romantische bedstee 

voor twee personen. Er is verwarming aanwezig. In de 

safaritenten zijn geen huisdieren toegestaan. 

Studio’s (2 personen)
Een studio heeft een woon/slaapkamer met televisie, een 

keuken met kookplaat, vaatwasser, koelkast, senseo en 

waterkoker (In enkele types staat ook een magnetron.) 

Er is een luxe badkamer en een terras met zitje. Het 

bed is bij aankomst voor u opgemaakt. Handdoeken, 

keukendoeken en badjassen zijn naar wens te huur. 
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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! 
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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 

www.ardoer.com


