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Kom actief tot rust!

Pekelinge
Zeeland



Een vakantie op De Pekelinge biedt je de gezelligheid 
van de camping, met de voorzieningen van een all 
weather recreatiepark. Met ons indoor zwembad 
en onze indoor speeltuin, is het altijd genieten op 
de camping, wat voor weer het ook is. Zwemmen, 
glijden, klimmen, klauteren, spelen, tennissen, 
voetballen of meedoen met de uitgebreide sport & 
animatie; het kan allemaal. Of neem relaxed een 
hapje en een drankje op het terras. Want genieten is 
voor iedereen anders.  

Voorzieningen
Op De Pekelinge, kunnen wij je beloven dat je kinderen 
zich geen dag vervelen. Om te beginnen hebben we een 
binnenzwembad met een 65 meter lange waterglijbaan 
en een schuifbare overkapping. Met mooi weer schuiven 
we het dak open en hebben we een heerlijk buitenbad! 
Ook de waterspeeltuin is een attractie op zich. Het 
aangrenzende terras biedt je een prachtig uitzicht op 
dit spektakel, dat voor grote hilariteit zorgt wanneer de 
enorme bak met water onverwachts omkiepert bovenop 
de nietsvermoedende badgasten.

Het ruim opgezette Grand Café bestaat uit een restaurant, 
snackbar, een zaal voor de grote activiteiten, een 
buitenterras en een binnenterras. Vanaf het buitenterras 
heb je een perfect uitzicht op de spetterende kids in het 
zwembad. Maar kies je voor een plekje op het binnenterras, 
dan kijk je uit op onze grote indoor speeltuin. In deze 
binnenspeeltuin, helemaal gethematiseerd in de stijl van 
een zeehaven, blijven je kinderen ontdekken. Klim als een 
slangenmens helemaal naar de top van de vuurtoren. En 
wie durft er van de ‘free-fall’ af, een glijbaan die bijna recht 
naar beneden gaat? Terwijl de kinderen zich vermaken in 
één van onze speeltuinen of in het zwembad, kun jij lekker 
ontspannen borrelen in het Grand Café.

Bij onze kinderboerderij kunnen kinderen ’s morgens naar 
hartenlust knuff elen met onze dieren. Hoe leuk is dat? 
Maar er moet ook gewerkt worden; de kinderen die dat 
leuk vinden, mogen ons helpen met het voeren van de 
dieren.

Sportief aangelegd? Leef je uit op het moderne multi-
functionele sportveld met kunstgras. Dit veld biedt 
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mogelijkheden voor voetbal, hockey en basketbal. 
Natuurlijk mogen ook een tennisbaan, tafeltennistafels, 
volleybalvelden (waaronder ook een beachvolleybalveld) 
en een ouderwets voetbalveld niet aan het aanbod 
ontbreken. Heb je sportieve ambities: ga ervoor deze 
vakantie. 

Attent Supermarkt De Pekelinge is er voor jouw gemak. 
Uiteraard ontbreken ’s morgens de verse broodjes en een 
krantje niet, maar ook voor de dagelijkse boodschappen 
kun je er prima terecht. Er is een uitgebreid assortiment 
van verse groenten, vers vlees en al het andere dat de 
maaltijd compleet maakt.

Animatie
De animatie op De Pekelinge is heel uitgebreid en biedt 
in elke reguliere schoolvakantie én in alle weekenden 
plezier voor kinderen t/m 14 jaar. Onze kinderclub ‘Sijsje 
Lijsje’ is in het hoogseizoen dagelijks geopend. Kinderen 

kunnen altijd gezellig binnen lopen voor het maken van 
een knutselwerkje, een spelletje of om leeftijdsgenootjes 
te ontmoeten. 

Ook organiseren we activiteiten zoals dansen, spellen, 
zeskampen, themadagen, musicals, bingo en grotere 
shows waarbij jouw kinderen hun unieke talenten op een 
podium laten zien. 

Het ‘sport & adventure team’ organiseert verschillende 
(buiten)sportactiviteiten voor de wat oudere kinderen. Met 
een zelf gemaakt vlot varen de stoere kinderen door de 
watergangen aan de rand van de camping. De klimwand, 
het boogschieten en het lasergamen blijken trouwens ook 
bij de papa’s en mama’s  behoorlijk populair te zijn. 

Het Grand Café organiseert in de vakanties regelmatig 
gezellige avonden met live-muziek, dus ook aan de 
Bourgondische mens wordt gedacht. Kom hier gezellig 
eten en misschien daarna zelfs lekker dansen.

Wifi  is vandaag de dag niet meer weg te denken. Je 
mag bij ons gratis gebruik maken van het draadloze 
netwerk, zodat je via whatsapp, facebook en mail 
vrienden en familie op de hoogte kunt houden van 
je leuke vakantie. 

PekelTV: wereldberoemd op Comfortcamping de 
Pekelinge! Een eigen TV-programma dat wordt 
gemaakt door kinderen van de camping. 
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van dit prachtige VOC-stadje vol monumenten, laat je 
rondvaren door de grachten of fl aneer gewoon lekker 
door de winkelstraten en langs de terrasjes. Het maritieme 
Vlissingen is alleen al interessant vanwege de haven en 
de boulevard, waar grote zeeschepen vlak langs de kust 
varen. In Middelburg en Vlissingen vind je tevens enkele 
grotere dagattracties voor een dagje weg.  

Gezellig kamperen 
Kom je vakantie vieren met de tent of caravan? We hebben 
verschillende soorten kampeerplaatsen voor je in de 
aanbieding. Al onze kampeerplaatsen zijn 120 M2 groot 
en zijn gelegen op knusse veldjes, zodat de kinderen 
snel vriendjes of vriendinnetjes maken. Sommige veldjes 
hebben een speeltoestel of complete speeltuin in het 
midden, zodat je direct uitkijkt op de spelende kinderen. 

Walcheren
Eigenlijk is er op De Pekelinge al zoveel te doen dat je de 
camping niet meer af hoeft. Toch is het de moeite waard 
om erop uit te trekken. Comfortcamping De Pekelinge is 
gelegen op het levendige schiereiland Walcheren, het 
hart van Zeeland. Maar juist omdat onze camping zich 
achter de hectiek van de kuststrook bevindt, is de directe 
omgeving toch heerlijk rustig. Vanaf de camping wandel je 
via het landgoed ‘Buyten Pekelinge’ in een kwartier richting 
het dorpje Oostkapelle. Hier vind je verschillende winkels 
en restaurants. Natuurlijk ga je ook naar het strand; je bent 
immers niet voor niets in Zeeland. Bij mooi zomerweer 
geniet je van de zon, maar ook bij wat minder weer is het 
strand de moeite waard en kun je er lekker uitwaaien. Het 
prachtige brede zandstrand van Oostkapelle ligt op 3 km 
afstand en staat al jaren in de top 10 van de schoonste 
stranden van Nederland. 

Domburg is een gezellige badplaats op slechts 5 km 
afstand van de camping. Als je door natuurgebied De 
Mantelinge fi etst, heb je een prachtige route door het bos 
richting deze bruisende plaats met badstatus. Een bezoek 
aan de Zeeuwse hoofdstad Middelburg mag tijdens je 
vakantie eigenlijk niet ontbreken. Ontdek de geschiedenis 

In het voor- en naseizoen hebben we verschillende 
kampeeraanbiedingen voor je. Dit maakt kamperen 
voor langere perioden op onze camping aantrekke-
lijk. Bekijk hiervoor onze prijslijst!
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Wel zo fi jn als je kleintjes hebt met een ondernemend 
karakter. De veldjes met speeltoestellen zijn erg geliefd, 
dus reserveer snel! De auto parkeer je op speciale 
parkeerplaatsen vlakbij je kampeerveldje. Dat is wel zo 
veilig voor de kinderen.  

Onze standaard kampeerplaatsen zijn zogenaamde 
comfortplaatsen. Deze hebben stroom (10 ampère), water, 
waterafvoer en een aansluiting voor de TV. 

Wilt u meer luxe? Dat kan ook; kies dan voor een Luxe 
comfortplaats. Naast bovenstaande voorzieningen 
hebben de luxe comfortplaatsen ook een sanitaircabine 
op de plaats. Dan heb je dus een toilet, douche en wastafel 
helemaal privé en pal naast de tent of caravan. Wie zei ook 
al weer dat kamperen primitief was? 

Steeds meer mensen gaan met de camper op pad. 
Daarvoor hebben we speciale camperplaatsen, die voor 
de helft zijn verhard. Dat is dus makkelijk in- en uitrijden. 
Bij de camperplaatsen kunt u kiezen voor basis (80 m2), 
comfort en luxe comfort.

Huuraccommodaties in alle soorten en maten
Spreekt de gezelligheid van de camping je wel aan, maar 
kamperen iets minder. Op Comfortcamping De Pekelinge 
hebben we kant-en-klare verhuuraccommodatie in alle 
soorten en maten. Aan jou de keuze. 

Chalets: onze 6-persoons chalets staan op veldjes met een 
speeltoestel in het midden zodat je je spelende kinderen 
direct in het oog hebt. De chalets bieden alles dat je nodig 
hebt: woonruimte met TV en DVD, drie slaapkamers, eigen 
sanitair en een keuken met volledige inventaris. Daarnaast 
is er gezorgd voor extra comfort met een magnetron/ oven 
en een vaatwasser.

Lodges: in onze eigentijdse lodges voor maximaal 
4 personen leef je door de sfeervolle veranda en de 
openslaande tuindeuren zowel binnen als buiten. Door 
de knusse inrichting en de gezellige warme gashaard is 
het een hartstikke leuk alternatief. De lodge is wat kleiner, 
maar qua voorzieningen te vergelijken met het chalet, dus 
van alle gemakken voorzien. 

Deltatenten: misschien ben je juist gecharmeerd van de 
gezelligheid van een tent, maar wil je tijdens je vakantie niet 
inleveren op comfort. De Deltatent is jouw accommodatie! 
De Deltatent geeft je onmiskenbaar het gevoel van een tent, 
maar dan wel ééntje met volop luxe. Want met een knusse 
woonruimte met led-TV, complete badkamer en keuken 
met vaatwasser zal het je aan gemak niet ontbreken. Net 
als in de lodges zorgt ook hier een knusse gashaard voor 
warmte en een romantische sfeer.

Al onze huuraccommodaties beschikken overigens 
allemaal over een apart internetmodem.
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Heb je geen zin om veel spullen mee te nemen van 
thuis? Boek bij ons een welkomstdiner in het Grand-
café, lakenpakketten, handdoeken, babyspullen of 
zelfs een heel boodschappenpakket. Wij zorgen er 
voor dat alles klaar staat in je accommodatie als je 
na een lange reis aankomt. De vakantie kan meteen 
beginnen!

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 familie-
vakantieparken 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. 

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

Ardoer App!

Bijzondere
accommodaties

Grote variatie
kampeerplaatsenMeer 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!

Akkertien

Noorder Sandt

Hertshoorn

Paardekreek

Wije Werelt

Duinoord

Noorder Sandt



Eerlijk in prijs Hoge kwaliteitGeen reserveringskosten Kinderen tot 2 jaar gratis
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Drenthe
1   Diana Heide
2   Reeënwissel

Limburg
1  Heldense Bossen 

Noord-Holland
1   Noorder Sandt
2   Sint Maartenszee
3   Tempelhof

Brabant
1   Ullingse Bergen

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

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

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!

Noord-Holland; heerlijk en zonnig!

Gelderland; verrassend en bloeiend!

Brabant; veelzijdig en bourgondisch!

Zeeland; authentiek en gastvrij!

Limburg; onvergetelijk en mooi!

Drenthe; sportief en natuurlijk!


