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Camping
Duinoord

Genieten op de rand van bos en strand…
Eenmaal op de camping is het geruis van de branding

duinovergangen kan het gezellig druk zijn, even verderop

en de wind in het dennenbos zachtjes hoorbaar. Vanaf

vind je het strand van rust, ruimte en bezinning.

je kampeerplaats of op het terras bij je chalet begint uitkijkend naar de grillige duintoppen van de Kop van

Daarnaast stap je in Westenschouwen zo het grootste en

Schouwen - direct het genieten van bos, zee en strand!

mooiste bosgebied van Zeeland binnen, met meer dan
300 hectare gemengd loof- en dennenbos. Daarbinnen

Camping Duinoord aan Zee is gelegen in de kern van het

zijn diverse goed onderhouden en gemarkeerde ﬁets- en

karakteristieke dorpje Westenschouwen en op enkele

wandelroutes, een ruiterpad, de uitgebreide mountainbike-

wandelminuten van een van de weinige echte zuidstranden

route en het unieke klimbos Westerschouwen gelegen.

van Nederland.
Westenschouwen kent een aantal gezellige restaurantjes,
De Schouwse stranden hebben een heel gevarieerd

strandpaviljoens en is bekend om de legende van de

karakter voor wat betreft publiek en drukte. Vlakbij de

zeemeermin van Schouwen…
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Camping Duinoord
Duinoord bestaat uit 2 locaties: Duinoord aan Zee en
Landgoed Duinoord. Duinoord aan Zee is het terrein waar
reeds decennia lang gekampeerd wordt. Dit terrein is ideaal
voor toeristisch kamperen met caravan, tent of camper.
Landgoed Duinoord is in 2006 geopend en ligt aan de rand
van de kern van Westenschouwen op circa 500 meter van
Duinoord aan Zee. Landgoed Duinoord is te kenmerken
als een ruim, landschappelijk en speels opgezet park. De
kavels hebben een hoog voorzieningenniveau, zijn bezet
met luxe verhuurchalets en in gebruik voor toercaravans
en chalets op exclusieve jaarplaatsen.
Op ons relatief kleine kampeerbedrijf staat het persoonlijke

strand en een gezellig eiland in de zomer, rust en de

karakter voorop. Een ideale vakantiebestemming aan zee

weidse ruimte in de winter en in het voor- en najaar volop

voor jong en oud, gezinnen en senioren. In de zomer is er

natuurschoon.

voor de kinderen een recreatieteam. Voor de allerkleinsten
is er een peuterspeelbad. Senioren kunnen op Duinoord

Kamperen

genieten van de rust en een spelletje jeu de boules spelen.

Beleef het nostalgisch kamperen op de voormalige

Op Duinoord is het hele jaar wat te beleven: de zon, het

duinboerderij Duinoord aan Zee. In de historische
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Schouwse boerenschuur kun je in het zomerseizoen

is van vele gemakken voorzien, zoals een afwasmachine,

iedere dag terecht voor verse broodjes en een krantje,

TV, stereotoren, internet-aansluiting, diverse elektrische

tevens is er voor de kinderen een unieke ruimte voor

keukenapparatuur, tuinmeubelset, parasol, etc.

diverse recreatie-activiteiten. Op Camping Duinoord is
absoluut nog een authentiek kampeergevoel te beleven.

De verhuurchalets geven – naast het traditionele toeristisch

De kampeerplaatsen voor caravan, tent, camper en

kamperen op Duinoord - onze parken een gezellig en

vouwwagen variëren tussen de ca. 100 en 150 m² en zijn

levendig karakter. De voornaamste gasten zijn de (jonge)

voorzien van een elektriciteitsaansluiting (4-16 Ampère,

gezinnen, de senioren en de rust- en ruimte zoekers, in

CEE-stekker), CAI, riolering en watertappunt (m.u.v. de

deze combinatie is in ieder seizoen van het jaar een prachtig

basisplaatsen). Camping Duinoord beschikt over een eigen

evenwicht ontstaan. Maar ook wanneer je voor actie naar

internet- en Wiﬁ-netwerk.

Westenschouwen komt zijn er volop mogelijkheden, denk

De toiletgebouwen zijn voorzien van alle gemakken,

aan trails voor joggers en nordic-walking, mountainbike-

bovendien is het verwarmd en gedeeltelijk voorzien van

routes en de nabijheid van één van de top kite-surﬂocaties

vloerverwarming, dit om je verblijf ook in de koudere

van Nederland. Op en rond Camping Duinoord vind je een

jaargetijden aangenaam te laten verlopen.

ideale plek voor een lange vakantie of om tussen de drukke
werkdagen door even helemaal op te laden!

Verhuuraccomodatie
Met luxe recreatievilla’s, complete chalets en een uniek

Vaste plaatsen

panorama-appartement

gevarieerd

Op beide locaties zijn er ruime seizoen- en jaarplaatsen voor

aanbod aan verhuuraccommodaties. Het vakantieverblijf

toercaravans (ca. 125 – 175 m²) beschikbaar. Daarnaast

hebben

wij

een
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zijn er zeer exclusieve chalet- en bungalowplaatsen. Dit

loopafstand (ca. 300 mtr.) vanaf de camping, in de kern

gedeelte met een meer permanente karakter kun je vinden

van Westenschouwen, te vinden. Binnen een straal van

langs de binnenrand van Landgoed Duinoord en in de

ongeveer een kilometer rondom onze parken is een

voormalige boomgaard op Duinoord aan Zee. Daar zijn 50

gevarieerd horeca aanbod met gezellige restaurantjes, een

kavels voor luxe chalets in gebruik genomen en 8 uiterst

snackbar, strandpaviljoens en diverse terrassen te vinden.

complete recreatievilla’s gebouwd. De verkaveling van het
park is ruim en landschappelijk opgezet, met standplaatsen

Klimbos Westenschouwen

tussen de tweehonderd en ruim driehonderdvijftig m².

...hoog boven de grond van boom tot boom met

Dit levert natuurlijk prachtige plaatjes en een unieke

tokkelbanen, touwladders, wiebelbruggen en vele andere

recreatieve beleving op! Er zijn nog een beperkt aantal

klimonderdelen. Beleef de natuur! Voor zowel jong en

kavels beschikbaar.

oud, als voor beginnende en gevorderde klimmers is het
een gezellige, avontuurlijke en spannende activiteit op

Voorzieningen op en om Camping Duinoord

steenworp afstand (ca. 300 m) van Camping Duinoord!

In het zomerseizoen wordt voor de kinderen een
zeer gevarieerd programma door het recreatieteam

Caravanstalling in de Havenloods

geboden; van kleuterleut met zang, strandjutten en

Met je toercaravan op vakantie, maar geen mogelijkheid

knutsel tot spannende spokentochten en musicals

deze thuis te stallen of een auto zonder trekhaak?

in de unieke ambiance van het strand, bos en de

Wij kunnen een unieke combinatie van vakantie en

historische boerenschuur. Voorts kunnen de kinderen

caravanstalling aanbieden. Met plezier verzorgen wij de

zich naar hartelust uitleven in één van de speeltuinen,

stalling van je toercaravan of vouwwagen in onze overdekte

het peuterspeelbad, de tafeltennisruimte met zithoek

hallen. Voor een beetje extra comfort kunnen wij tevens

én het sport- en spelveld op Landgoed Duinoord. In de

het transport van de caravan naar je standplaats op de

Bakkerie kun je terecht voor je verse broodje en een

camping verzorgen en na je vakantie weer terug naar de

krant. De supermarkt met compleet assortiment is op

stalling brengen.
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Adresgegevens
Camping Duinoord
Steenweg 16
4328 RM Burgh-Haamstede (Westenschouwen)
Tel. +31-(0)111-658888
duinoord@ardoer.com
www.ardoer.com/duinoord

www.ardoer.com/duinoord
6

Noorder Sandt

Bijzondere
accommodaties

Welkom bij Ardoer.com!

Akkertien

Ardoer.com is een samenwerkingsverband tussen
zelfstandige familievakantieparken op de mooiste plekken
van Nederland.
Kwaliteit en gastvrijheid staan bij ons hoog in het vaandel.
Naast goede en bijzondere faciliteiten vind je veel diversiteit
bij de Ardoer parken. Want waar de één het liefst de
rust opzoekt rond de tent of caravan, wil de ander juist
er op uit en overnachten in een luxe of avontuurlijke
verhuuraccommodatie. Bij de unieke Ardoer.com familievakantieparken vind je het allemaal en met de kwaliteit
en persoonlijke service die je mag verwachten van een
gastheer of gastvrouw met hart voor hun gasten.

Noorder Sandt

Hertshoorn

En omdat ieder park uniek is met een eigen karakter,
raak je bij Ardoer nooit uitgekeken!

Paardekreek

Boek eenvoudig online
Op www.ardoer.com zoek je eenvoudig wat vrij is en boek
je in een paar klikken online. Je vindt er tevens nog meer
informatie over alle parken en de tarieven.
Wil je leuk nieuws volgen en ben je fan van Ardoer?
Like ons via www.facebook.com/ardoer!

Wije Werelt

Grote variatie
kampeerplaatsen

Duinoord
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Gelderland
1 Ackersate
2 Bosgraaf
3 Haeghehorst
4 Hertshoorn
5 Jutberg
6 Wije Werelt
7 Rotonde
8 Zandhegge

Drenthe
1 Diana Heide
2 Reeënwissel

Brabant
1 Ullingse Bergen
Overijssel
1 Akkertien op de Voorst
2 Rheezerwold
3 Holterberg
4 Noetselerberg
5 Kaps

Limburg
1 Heldense Bossen
Noord-Holland
1 Noorder Sandt
2 Sint Maartenszee
3 Tempelhof

Zeeland
1 Duinoord
2 Ginsterveld
3 International
4 Julianahoeve
5 Meerpaal
6 Ons Buiten
7 Paardekreek
8 Pekelinge
9 Scheldeoord
10 Westhove
11 Wijde Blick
12 Zeeuwse Kust
13 Zwinhoeve

Overijssel; fantastisch en gemoedelijk!
Drenthe; sportief en natuurlijk!

Noord-Holland; heerlijk en zonnig!
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Gelderland; verrassend en bloeiend!
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Brabant; veelzijdig en bourgondisch!
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Zeeland; authentiek en gastvrij!
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Limburg; onvergetelijk en mooi!
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Geen reserveringskosten

Eerlijk in prijs

Hoge kwaliteit

Kinderen tot 2 jaar gratis

