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Het genieten kan beginnen…
Op slechts 800m van het strand vind je Camping 

Zonneweelde. Een héérlĳ ke familiecamping met 5 

sterren en prĳ swinnaar van de award ‘Vakantiepark van 

de toekomst 2019’. Hier vind je ruime kampeerplaatsen, 

glamping accommodaties, chalets, speelplezier voor 

de kids en mooie fi etsroutes in de buurt. Bovendien 

heeft camping Zonneweelde een geheel vernieuwd 

centrumgebouw met een Italiaans restaurant Piazza 

Nieuwvliet, receptie met funshop, frituur, Food Market, 

wasserette, fi etsverhuur en een INDOOR speeltuin van 

ruim 250m2 met kinderbioscoop.

Nieuw centrumgebouw – Faciliteiten
Vorig jaar is het nieuwe centrumgebouw geopend met 

veel faciliteiten onder één dak. Dit zorgt er voor dat je 

optimaal van de vakantie kunt genieten. Gezellig een 

drankje drinken op het zonnige terras, terwĳ l de kinderen 

in de indoor- of buitenspeeltuin spelen. Of proef een 

traditionele Italiaanse pizza gemaakt door onze pizzaioli. 

Even een wasje draaien op vakantie, kan in de wasserette. 

Ben je graag actief op vakantie? Huur dan een (elektrisch)

fi ets en verken de prachtige omgeving. 

Italiaans restaurant Piazza Nieuwvliet
In ons Italiaans restaurant ontdek je de Italiaanse 

geuren, smaken en sfeer. Piazza staat bekend om haar 

authentieke Italiaanse pizza’s uit een hout gestookte 

steenoven. Even geen zin om te koken, het is tenslotte 

vakantie, geniet dan van de kookkunsten van onze koks 

en haal een heerlĳ ke verse pizza, pasta of gezonde 
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salade. Bovendien is er bĳ  het ruime terras een 

buitenspeeltuin met trampoline voor de kinderen.

Receptie met funshop en fi etsverhuur
De medewerkers van de receptie staan klaar 

om informatie over de camping en omgeving te 

geven. Bovendien kun je hier de CAT-Card opladen 

en (elektrische)fi etsen huren. Naast de receptie 

staan decoratieve tafels met leuke accessoires en 

kaartenrekken met unieke kaarten om naar een vriend/

vriendin, familielid of kennis te sturen.

Food Market
Ovenverse broodjes of een mandje vol dagdagelĳ kse 

producten of streekproducten voor een verse en gezonde 

maaltĳ d vind je in de Food Market. Verder vind je er een 

fruitpers waar je zelf verse sinaasappelsap kunt tappen 

en ook kun je dagelĳ ks heerlĳ ke verse koffi  e, thee of 

cappuccino krĳ gen (coff ee to go).

Italiaans restaurant Piazza Nieuwvliet
In ons Italiaans restaurant ontdek je de Italiaanse 

geuren, smaken en sfeer. Piazza staat bekend om haar 

authentieke Italiaanse pizza’s uit een hout gestookte 

steenoven. Even geen zin om te koken, het is tenslotte 

vakantie, geniet dan van de kookkunsten van onze koks 

en haal een heerlĳ ke verse pizza, pasta of gezonde 

salade. Bovendien is er bĳ  het ruime terras een 

buitenspeeltuin met trampoline voor de kinderen.

Frituur
Even geen zin om te koken? Kom dan langs bĳ  onze 

frituur. Hier worden elke dag verse frietjes en snacks 

gebakken. Ook kun je hier terecht voor soft ĳ sjes of 

sundae ĳ s met heerlĳ ke dips. 

Wasserette
Tĳ dens de vakantie een wasje draaien? Dat kan in de 

wasserette met de CAT-Card. 

Leef je uit in de INDOOR speeltuin met kinderbioscoop
Klimmen, klauteren, rennen en springen… kinderen 

kunnen zich helemaal uitleven in de ruim 250m2 grote 

INDOOR speeltuin met kinderbioscoop. Uren speelplezier 

gegarandeerd! En als de zon zich weer laat zien? Dan 

kunnen ze weer gezellig verder spelen in de buitenspeeltuin 

met trampoline of in de water- en zandspeeltuin.
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Easy Be vaatwasmachine

Gezellig naast elkaar even de afwas doen op de 

camping, het hoort er een beetje bĳ . Maar wist je dat 

er tegenwoordig twee campingvaatwasmachines zĳ n 

én deze gratis te gebruiken zĳ n? Het is beter voor het 

milieu, je bent sneller klaar en je vaat is schoon en droog 

in slechts 5 minuten. Het is tenslotte vakantie!

Kamperen en accommodaties
Heerlĳ k genieten aan zee in je caravan, camper, tent of 

luxe huur accommodatie. Hier heb je de gezelligheid 

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

In het voor- en naseizoen hebben we verschillende 

arrangementen (zie prĳ slĳ st).

Kamperen
Kom je vakantie vieren met de caravan, camper of tent? 

We hebben ruime comfort (+CAI) plaatsen, gezellig 

gelegen op velden met maximaal 10 plaatsen per veld 

en een speeltuintje in het midden voor onze allerjongste 

gasten. Bovendien zĳ n een aantal kampeervelden 

verhard voor campers. Voor de veldjes zĳ n speciale Andere faciliteiten op de camping
Zwembad en waterspeeltuin

Camping Zonneweelde staat bekend om zĳ n openlucht-

zwembad met grandioze waterspeeltuin. Je kunt hier niet 

alleen rustig baantjes zwemmen, maar ook geweldig spelen 

en spetteren. Het zwembad is geopend vanaf half mei tot 

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

solar collectoren. Het zwembad is enkel toegankelĳ k voor 

gasten van Zonneweelde en Strandweelde. 

Onze waterspeeltuin beschikt over een glĳ baan, 

klimtoren en sproeiers. Naast de waterspeeltuin vind je 

ook een waterspeelplaats in het zand waar je dammetjes 

kunt graven, mooie kastelen kunt bouwen of gewoon 

lekker met zand en water kunt kliederen.

Piratenschip

Achter het laatste kampeerveld vind je het gave 

piratenschip. Een favoriete plek bĳ  kinderen die houden 

van stoere piratenspelletjes. Schip ahoi!

Panna voetbalveld

Voetbalfans kunnen op vakantie een gezellig potje 

voetballen met vriendjes van de camping. Er is naast 

parkeerplaatsen, waar de auto geparkeerd dient te 

worden. Zo blĳ ft het kampeerveld autovrĳ .

Glamping
Glamping oftewel Glamorous camping is de oplossing 

wanneer je op zoek bent naar een accommodatie met het 

comfort en de luxe van thuis, maar dan gecombineerd 

met de natuurlĳ ke omgeving en de vrĳ heid en sfeer van 

een camping. Op een speciaal veld hebben wĳ  onze luxe 

Glamping accommodaties staan, zoals de Glamping 

tent, beachlofts en diverse luxe trekkershutten. In enkele 

trekkershutten zĳ n huisdieren toegestaan. 

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

het begin van de camping, waardoor je op loopafstand 

(800m) van een prachtig en schoon zandstrand bent. Tel 

daar de perfecte faciliteiten en de veelzĳ dige omgeving 

bĳ  op en je hebt het recept voor een onvergetelĳ ke 

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

persoonschalets zĳ n huisdieren toegestaan. Geef dit bĳ  

de reservering aan. een normaal voetbalveld ook een pannakooi. De bal 

blĳ ft hierdoor in het veld en dat maakt het spel sneller 

en uitdagender.

Animatieteam

Tĳ dens de Nederlandse schoolvakanties (regio Zuid) 

is er een superleuk animatieteam die samen met de 

kinderen op de camping leuke activiteiten, spelletjes en 

evenementen doet.

Maak kennis met Professor Zouterik en zĳ n speciale 

strandlab waar hĳ  allerlei proefj es doet. Bĳ  hem kun je 

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

kust. Samen met Professor Zouterik nemen de kinderen 

verschillende dingen onder de loep zoals zeewier en 

haaientanden. 

Naast het reguliere programma is er in de zomervakantie 

een speciaal tiener programma met uitdagende 

activiteiten. Denk hierbĳ  aan late night soccergames, 

pokeren en luchtbuksschieten. Ook worden er 

activiteiten georganiseerd buiten de camping zoals 

raften, kanoën en suppen.
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Wĳ  zĳ n lid van Ardoer! Lid zĳ n van Ardoer betekent dat we voldoen aan de hoge kwaliteits-

normen 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 
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