Westhove
Zeeland

Iedere dag weer een
nieuw avontuur!
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Ardoer camping
Westhove

Iedere dag… Domburg opnieuw ontdekken
Achter de duinen van het prachtig Noordzeestrand

brengt veel gezelligheid met zich mee en is zeker een

en op slechts 1500m van Camping Westhove ligt de

bezoek waard. Naast de toeristische markt worden er in

sfeervolle badplaats Domburg.

het hoofdseizoen wekelijks verschillende activiteiten en

Deze oﬃciële badplaats biedt vol op mogelijkheden

evenementen in de hoofdstraat georganiseerd.

voor jong en oud. Breng een bezoek aan Domburg om
lekker uit te waaien aan het strand, te genieten van

Natuur

de natuur of bezoek het centrum waar altijd wat te

Domburg is de plaats waar zee en land bij elkaar komen.

beleven valt.

De paalhoofden op het brede zandstrand van Domburg
breken de golven van de Noordzee en het mooie

Centrum

duinlandschap scheidt het strand van het dorp.

Domburg heeft zijn charme te danken aan de altijd gevulde

De badplaats heeft qua natuur meer te bieden dan

terrasjes en de verschillende exclusieve winkeltjes die

alleen de brede zandstranden. Achter de watertoren

zeven dagen per week geopend zijn. De toeristische markt

van Domburg bevindt zich natuurgebied de Mantelinge,

die in het hoofdseizoen wekelijks op maandag plaatsvindt

dit natuurgebied strekt zich uit van Domburg tot aan
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Vrouwenpolder. In natuurgebied de Mantelinge zijn

met de verschillende wandelroutes die Domburg en haar

verschillende wandelroutes te vinden die leiden door de

omgeving te bieden heeft helemaal thuis voelen.

duinen, het strand en de uitgestrekte bossen.
Badplaats
Domburg kent een rijke geschiedenis van kunstenaars,

Domburg beschikt over de oﬃciële badstatus. Dit

zoals Mondriaan en Jan Toorop die in Domburg kwamen

betekent dat de fysieke omstandigheden zoals zeewater,

schilderen. Eens per jaar in mei wordt in Domburg de

klimaat, bodemproducten en de heilzame werking hiervan

schildersweek

verschillende

bewezen eﬀectief zijn. Daarnaast zijn het de inrichting van

kunstenaars uit binnen- en buitenland naar Domburg komen

de openbare ruimtes, de activiteiten, de arrangementen

om creatief aan de slag te gaan. Naast de schildersweek

en de therapieën die het totaalaanbod op het gebied van

is ook de Mondriaan wandelroute voortgekomen uit de

vitaliteit en wellness compleet maken.

georganiseerd

waarbij

kunstrijke historie van Domburg. De Mondriaan route
is een prachtige wandelroute van vijf kilometer in de

Kortom, Domburg is een beleving voor het hele gezin,

omgeving van Domburg. De wandelliefhebber zal zich

van rust en ruimte tot aan actief en sportief bezig zijn.
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Iedere dag weer een nieuw avontuur!

voorbeelden van. Deze kindvriendelijke camping biedt je

Ontdek iedere dag en beleef! Camping Westhove is dé manier

bij elk weertype meer dan voldoende mogelijkheden.

om je vakantie met luxe kampeergevoel te combineren met
cultuur, gezelligheid en vertier op Walcheren en in de rest van

Van het gethematiseerde indoor speelparadijs Zwiere-

Zeeland. De omgeving is werkelijk prachtig, maar ook op de

lantijn valt je mond pas echt open. Je (klein)kinderen

camping is aan alles gedacht.

klimmen en klauteren er op los (speciaal gedeelte voor

Wandel heerlijk naar het gezellige Domburg en neem bij

zeer kleine kinderen), glijden van de rodelbaan of roepen

‘thuiskomt’ een frisse duik in het zwembad op de camping.

naar je hoe ver ze richting Domburg kunnen kijken vanaf

Wedden dat je vakantie bij voorbaat eigenlijk al te kort is?

de hoge uitkijktoren. En terwijl ze nog bezig zijn de ruim
24000 speelballen te tellen of in de schoolvakanties en

Een vakantie op Camping Westhove betekent zorgeloos

weekenden naar de animatie gaan, geniet jij van de luxe

genieten en samen leuke dingen doen. Je beleeft er

van de badkamers of wellness faciliteiten in Badhuis

een onvergetelijke tijd in je eigen caravan of luxe chalet

Zwibadius. Relaxen en vertier zijn hier een geweldige

(enkele zelfs met infraroodcabine). Het ruime overdekte

combinatie! Ook voor een gezellig diner in het restaurant,

zwembad, aparte peuterbad met speelse waterspuiten,

een snelle snack of zelfs voor de dagelijkse boodschappen

het goed verzorgde (kinder)sanitair en de hartelijkheid

hoef je er niet weg. Dus is er tijd genoeg over voor een

van de gastheren en gastvrouwen zijn daar maar een paar

nieuw avontuur, iedere dag!
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Iedere dag… genieten met het hele gezin

Iedere dag… kun je cultuur opsnuiven

‘Door te zwieren, zwaaien en rondjes draaien, is het

In de omgeving van Camping Westhove is het cultuur

iedere dag weer een feest’. Vakantieheld Zwier woont in

snuiven en familiepret bij uitstek. Vaar door Middelburg

indoor speeltuin ‘Zwierelantijn’ en je kinderen raken niet

en breng er een bezoek aan de bekendste historische

uitgepraat over deze nieuwe vakantievriend. Straks ga je

gebouwen als De Lange Jan, het Adbijhuis, de Oostkerk en

met ze naar het overdekte zwembad, maar eerst willen

het stadhuis.

ze nog even naar de animatie en de indoor speeltuin; je
hebt geen kind aan ze deze vakantie! Kindvriendelijkheid

De ku(n)stpicknickplekkenroute laat je per ﬁets genieten

staat hoog in het vaandel op Camping Westhove, maar ook

van de diverse cultuur op Walcheren. Ook Kunst- en

voor de actieve levensgenieters worden er allerlei speciale

cultuurroutes, de Schildersweek in Domburg en andere

activiteiten georganiseerd. Aquarobics, Nordic Walking,

bruisende evenementen als Film en Jazz by the Sea blijven

boeiende ﬁetstochten, en begeleid ﬁtness; jong en oud

je iedere keer weer boeien.

vermaakt zich hier prima!
Of ga je liever iedere dag op avontuur?
Iedere dag… er lekker samen op uit!

En als je dacht dat er niet meer was, dan heb je het mis!

Versgebakken broodjes op? Pak dan snel je ﬁets en ontdek

Vanaf Camping Westhove duik je iedere dag weer een

het gezellige plaatsje Domburg op slechts 1500 meter

nieuw, spannend avontuur in! Walcheren is nu eenmaal

afstand en andere Walcherse plaatsjes, die zeker de

de perfecte “thuisbasis” voor spectaculaire en sportieve

moeite waard zijn. Ga picknicken op het strand of bezoek

ontmoetingen met de zee en het land.

de leukste familieparken. Terug op de camping gaan de
kinderen naar indoor speeltuin ‘Zwierelantijn’, terwijl jij

Ga golfsurfen, mountainbiken of maak een tocht met

toe bent aan ontspanning in het luxe badhuis ‘Zwibadius’.

een sandbuggy om nooit meer te vergeten! Terug op de

Straks, tijdens het eten, vertellen ze je weer honderduit

camping denk je tevreden terug aan de belevenissen van

over hun avonturen. En dan weet je het: aan deze vakantie

die dag, terwijl je geniet van een heerlijk avondje sauna in

samen zul je met een warm hart terugdenken…

het luxe badhuis.

www.ardoer.com/westhove
5

Ardoer camping
Westhove
Iedere dag… een verzorgde plaats of accommodatie
Kampeerplaatsen
Voor je vakantie met luxe kampeergevoel biedt Camping
Westhove diverse mogelijkheden voor een onbezorgd
verblijf. Kampeer je met je eigen kampeermiddel, dan kun
je kiezen uit een:
• Camperplaats: deze plaats is deels verhard, zodat je
gemakkelijk je camper plaatst. Vanzelfsprekend beschikt
deze over een elektra-aansluiting, CAI, wateraansluiting
en waterafvoer. Het vullen van de watertank en het
lozen van afvalwater kan bij het speciale ‘Camper Service
Station’ op de camping.
• Basisplaats: Je goed verzorgde basisplaats is ca. 81
m2 en beschikt over 6A elektra-aansluiting, draadloos
internet en CAI.
• Comfortplaats: deze ruime en zonnige plaatsen (90-110
m2) zijn helemaal compleet met 10A elektra-aansluiting,
draadloos internet, CAI, wateraansluiting en waterafvoer.
Daarnaast zijn enkele kampeerveldjes voorzien van een
eigen speeltuintje. Zo kun je zelf de spelende kinderen
vanuit je voortent goed in de gaten houden.
De parkeerplaatsen vind je vlak bij de kampeerplaatsen,
maar de velden zijn autovrij. Honden zijn op de
kampeerplaatsen alleen in bepaalde perioden toegestaan.
Kijk voor meer informatie op onze website
www.ardoer.com/westhove.
Huuraccommodaties
Voor wie er echt eens even helemaal uit wil zijn, zijn er de 4-6
persoons huurchalets. Van een goede basisaccommodatie
tot luxe chalet (enkele zelfs met infrarood cabine), je hebt
een ruime keuze uit de volgende huisdiervrije typen:
• Chalet Zeelandia (6 pers.) 38m2
• Chalet Valencia (4 pers.) 40m2
• Chalet Sicilia (4 pers.) 38m2
• Chalet Sicilia (4 pers.) 39m2
Meer informatie over deze accommodaties vind je op
www.ardoer.com/westhove.

Adresgegevens
Ardoer camping Westhove
Zuiverseweg 2 | 4363 RJ Aagtekerke/Domburg
Tel. +31-(0)118-58 18 09
westhove@ardoer.com | www.ardoer.com/westhove
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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

Ardoer App!

Wije Werelt

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!

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!
1

1

2

2
3

Gelderland; verrassend en bloeiend!

1
2

5

4
3

8

3
4
1

2

6

5

Brabant; veelzijdig en bourgondisch!

7
2
1
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1
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Zeeland; authentiek en gastvrij!

13

3

1

Limburg; onvergetelijk en mooi!
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Geen reserveringskosten

Eerlijk in prijs

Hoge kwaliteit

Kinderen tot 2 jaar gratis

