De Pekelinge
Zeeland

Actief tot rust
komen
Buiten zijn zoals jij dat wilt
Geen reserveringskosten
Persoonlijke gastvrijheid

www.ardoer.com/pekelinge

Camping De Pekelinge

De Pekelinge: natuurlijk veelzijdig
Op het voormalige eiland Walcheren ligt camping De
Pekelinge op 3 km afstand van zee en strand, net
achter de drukte van de kuststrook. De Pekelinge
is een echte familiecamping, waar alleen reizende
jongeren niet worden toegelaten. Vervelen zul je je niet.
Bij Sijsje Lijsjes Kinderclub, bij “Sport & Adventure” en
in het Grand Café bruist het van de activiteiten.
Maar… je kunt natuurlijk ook gewoon tot rust komen
op je eigen ruime kampeerplaats of onder het genot
van een hapje en drankje, op één van de terrassen van
het gezellige Grand Café. Jij bepaalt hoe je de vakantie
invult, wij bieden de mogelijkheden.
Accommodaties
Wil je luxe kamperen op een kampeerplaats met eigen
sanitair of kampeer je liever knus in een klein tentje?

Bij de Pekelinge is het mogelijk. Zoveel mensen zoveel
wensen. Heb je geen eigen kampeermiddel maar wil je
toch eens meemaken wat nou eigenlijk dat bijzondere
kampeergevoel is?
In dat geval kun je er voor kiezen om een luxe chalet,
een eigentijdse lodge, of een originele Delt Tent te
huren. Kies zelf maar:
• comfortplaatsen met stroom, water en kabel-TV;
• comfort-plus plaatsen met eigen sanitair;
• speciale verharde camperplaatsen;
• luxe 6 persoons huurcaravans met eigen douche,
WC, TV en volledig ingerichte keuken;
• chalets superieur voor nog meer luxe, zoals een
vaatwasser;
• eigentijdse lodges voor 4 personen.
• bijzondere Delt Tenten voor 4 tot 6 personen.
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staan op aparte parkeerplaatsen. Wel zo rustig voor jou
en je kinderen. De Pekelinge biedt een zee aan ruimte
voor sport en spel. Eén van de vele speeltuintjes is vast
wel in de buurt.
Luxe kamperen
De meeste kampeerplaatsen op De Pekelinge zijn
comfort-plaatsen met aansluiting op 10 ampère stroom,
water, riool en kabel-TV. Sommige plaatsen hebben
zelfs een eigen sanitaire unit op de plaats met daarin
een eigen WC, douche en wastafel.
Een bijzonder welkom is er voor de steeds grotere
groep kampeerders met een camper. Voor hen hebben
we 20 speciale halfverharde camperplaatsen.

Wat een ruimte!
Op De Pekelinge zijn de kampeerplaatsen allemaal 120 m2
groot. De huuraccommodaties staan zelfs op 180 m2.
Deze ruimte is helemaal voor de kampeerder. Auto’s

Huurcaravans en chalets
De 6 persoons caravans die op De Pekelinge te huur
zijn beschikken allemaal over eigen douche, WC,
keuken, TV /DVD en volledige inventaris. De chalet
“superieur” beschikt zelfs over een magnetron/oven en
een vaatwasmachine.
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Lodges
In de Lodges ervaar je het echte kampeergevoel, zonder
dat je op comfort hoeft in te leveren. Dankzij de ruime
veranda leef je zowel binnen als buiten. De 4-persoons
Lodges zijn modern ingericht en hebben een verrassende
kleurstelling. Uiteraard beschikken ze over modern sanitair
en een volledig ingerichte keuken met magnetron/
oven en een kleine vaatwasser.
Delt Tent
De unieke Delt Tent combineert het beste van 2 werelden:
Hij is knus en sfeervol als een echte tent en tegelijkertijd
comfortabel en degelijk als een chalet. De Delt Tent is
ruim genoeg voor 4 tot 6 personen. (2 slaappkamers en 1
slaapbank). Robuust met no-nonsens meubilair, maar ook
de luxe van een volledig ingerichte badkamer, keuken met
vaatwasser en zithoek met led-TV.
Ervaar echt het kampeergevoel, want binnen en buiten
lopen in elkaar over door de grote glazen ramen en ruime
veranda. Na een lange strandwandeling kruip je echter
ook net zo goed lekker warm bij elkaar voor de gashaard.
Kom hem uitproberen en geniet van een bijzondere
vakantie!

Voorzieningen
De Pekelinge biedt een ongekend hoog voorzieningenniveau. Het overdekte zwembad is ronduit uniek. Bij mooi
weer kan de overkapping voor een groot deel worden
open geschoven zodat je toch weer buiten bent. De overdekte speeltuin en de waterspeeltuin zijn een waar eldorado voor de kinderen. Ook de sportievelingen kunnen hun
hart ophalen. Op ons kunstgras sportveld organiseren we
verschillende sporten zoals voetbal, basketbal, volleybal,
hockey, etc. Daarnaast kun je regelmatig klimmen op de
klimwand, leren boogschieten meedoen aan de spannende GPS tochten en nog veel meer.
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De Pekelinge biedt je de volgende voorzieningen:
• overdekt zwembad
• waterspeeltuin
• overdekte speeltuin
• kinderboerderij
• airtrampolines
• tennisbaan
• kunstgras sportveld
• basketbalveldje
• tafeltennis
• jeu de boules
• modern sanitair
• wasserette
• draadloos internet
• fiets en bolderkarverhuur
• diverse speeltuintjes bij de kamperplaatsen
• grote centrale speeltuin
• grand café, restaurant en snackbar
• supermarkt met elke ochtend verse broodjes
• kinderclub die, in de schoolvakanties heel de dag
open is.
• recreatie- en sport & adventure team in het weekend
en tijdens reguliere schoolvakanties

Natuurlijk Oostkapelle
Oostkapelle is een echte familiebadplaats, gelegen in een
groene omgeving. In het natuurgebied De Mantelinge kun
je naar hartenlust fietsen en wandelen. Op 3 kilometer
afstand vind je het mondaine Domburg, één van de
bekendste en oudste badplaatsen van Nederland.
Middelburg en Veere liggen op 10 km van De Pekelinge. Je
waant je daar in de gouden eeuw. Tot slot ligt de Pekelinge
ook maar 10 km van de wereld beroemde Deltawerken en
15 km van Vlissingen met zijn rijke maritieme geschiedenis.
Volop mogelijkheden voor interessante dagtrips dus!
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Adresgegevens
Camping De Pekelinge
Landmetersweg 1 | 4356 RE Oostkapelle
Tel. +31-(0)118-582820
pekelinge@ardoer.com
www.ardoer.com/pekelinge
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Welkom bij Ardoer.com!
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.

Persoonlijke gastvrijheid

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

Wije Werelt

’n Kaps

Hertshoorn

Bijzondere acommodaties
Westhove

Ginsterveld

Zwinhoeve

Grote variatie in ka mpeerplaatsen
Meer informatie en tarieven vind je op onze website. De Ardoer app is een handig
hulpmiddel voor tijdens je vakantie bij een Ardoer vakantiepark; download de app gratis!
Wil je leuk nieuws volgen en ben je fan van Ardoer?
Like ons via www.facebook.com/ardoer!
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Brabant
1 Duinhoeve
2 Herperduin
3 Kienehoef
4 Klein Oisterwijk
5 Reebok
6 Ullingse Bergen
7 Witven

Drenthe
1 Diana Heide
2 Reeënwissel
Limburg
1 Heldense Bossen

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

Noord-Holland
1 Noorder Sandt
2 Sint Maartenszee

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

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

Grandioos Drenthe

Fantastisch Overijssel

Heerlijk Noord-Holland
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Veelzijdig Brabant
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Uitgestrekt Z eeland

Onvergetelijk Limburg
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Geen reserveringskosten

Eerlijk in prijs

Hoge kwaliteit

Kinderen tot 2 jaar gratis

