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Een heerlijke 
vakantie aan het 
strand

Zwinhoeve
Zeeland

Unieke ligging aan ‘Het Zwin’

Voor wandel- en fi etsvakanties

Honden zijn van harte welkom



Natuurlijk ontspannen aan de kust van Zeeuws-

Vlaanderen

Direct aan het prachtige natuurgebied ‘Het Zwin’, in het 

pittoreske plaatsje Retranchement ligt deze gezellige 

familiecamping waar je onbezorgd geniet van zon, zee, 

natuur en de hond mag gezellig mee!

De knusse sfeer en persoonlijke aandacht zorgen 

ervoor dat je helemaal tot rust komt en volop geniet van 

een heerlijk verblijf. De schitterende kampeerplaatsen 

zijn van alle gemakken voorzien en deels uitgerust 

met privésanitair. In de Zwinchalets en de Zwinlodges 

ervaar je optimaal de campingsfeer, maar met het 

comfort van thuis.

Ga er op uit…..

De unieke ligging van Camping de Zwinhoeve zorgt 

ervoor dat de camping zeer geschikt is voor wandel- 

en fietsvakanties. Er is zoveel te ontdekken!

Het schone, brede Noordzeestrand ligt in de achtertuin 

van de camping. Bij laag water loop je ongemerkt 

binnen een paar minuten de grens over naar België; 

hoe leuk is dat! Klim over de dijk en er staat je nog een 

verrassing te wachten… natuurgebied ‘Het Zwin’. Trek 

je laarzen aan, vergeet je verrekijker niet en ga op een 

onvergetelijke ontdekkingstocht. Wie weet vind je wel 

een haaientand van 40 miljoen jaren oud! En, wie ziet 

de meeste ooievaars vliegen?

www.ardoer.com/zwinhoeve

Camping De Zwinhoeve

2



Zeeuws-Vlaanderen is een ‘landje apart’. Het is een stukje 

Nederland waar de Vlaamse invloeden duidelijk merkbaar 

zijn. De bewoners genieten van het goede Bourgondische 

leven. Dat is alvast geregeld: het wordt heerlijk eten in de 

vele restaurants. Culinaire hoogstandjes gegarandeerd!

De dorpjes in de buurt ademen een historische sfeer 

uit en zijn een bezoek meer dan waard. Er is een 

fietsknooppuntennetwerk waarmee je zelf je route uitstippelt. 

Onderweg vind je leuke picknickplaatsen en voldoende 

oplaadpunten voor elektrische fietsen. De leukste wandel- 

en fietsroutekaarten zijn op de receptie verkrijgbaar.

De camping is ook een uitstekende uitvalsbasis voor dagtrips 

naar bijvoorbeeld Gent, Brugge of een boottochtje naar 

Vlissingen. En wat denk je van een dagje naar ‘Plopsaland’ of 

‘het Boudewijnpark’? De Kusttram van Knokke naar de Panne 

is een echte aanrader om de Vlaamse kust te verkennen. 

Dichterbij is de historische stad Sluis waar ‘Toversluis’, het 

overdekte recreatiecentrum, een aangename wending kan 

geven aan een dagje ‘minder mooi weer’.

Ontdek deze gastvrije vakantieplek….

De Zwinhoeve heeft 175 jaarplaatsen, waar families al 

generaties lang genieten van hun eigen stukje Zwinhoeve 

in hun eigen chalet of stacaravan. 

Op de seizoenplaatsen geniet je van maart tot en met 

oktober met de tourcaravan van alles wat de camping te 

bieden heeft.

Bij ‘Brasserie De Zwinhoeve’ ga je gezellig uit eten met 

het hele gezin of geniet je van een koud glas fris of een 

romige cappuccino op het (overdekte) terras. Aan de bar 

is het goed toeven voor een gemoedelijk samenzijn met 

andere gasten. 

’s Ochtends zijn er verse, warme broodjes te koop in de 

shop en voor snacks kun je terecht bij de snackbar van 

Food & Drinks.

Zin om even bij te komen van een lange strandwandeling 

of fietstocht? Reserveer dan de privé saunaruimte, waar je 

helemaal tot rust komt.

Vanaf de camping tot aan de mondaine Belgische 

badplaats Knokke-Heist loopt een fietsroute 

door het prachtige natuurgebied ‘Het Zwin’. 

Onderweg kom je vele vogelsoorten en vlinders 

tegen. De ooievaar en de kleine zilverreiger zijn 

vaste bewoners van dit mooie park. 
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De moderne en schone sanitairgebouwen zijn standaard 

voorzien van toiletten, douches, wastafels, afwasplaatsen 

en een chemisch toilet. Het centrale sanitairgebouw 

is verwarmd en daar vind je ook de kindertoiletten, een 

babybadje en een invalidentoilet en –douche.

Tijdens de schoolvakanties organiseert het animatieteam 

vele activiteiten voor jong & oud(ers). Van knutselen tot 

kindertheater en van een gezellige speurtocht tot aan een 

playbackshow. De speeltuin zorgt altijd voor veel plezier 

bij de kinderen, maar ze kunnen ook tafeltennissen of 

tafelvoetbal spelen.

Ontspannend genieten van je kampeervakantie…

De ruime kampeerplaatsen zijn de laatste jaren allemaal 

vernieuwd en beschikken over moderne voorzieningen. 

De grootte varieert van 80 tot 125 m² en je kiest zelf de 

mate van comfort. 

Basisplaatsen

De basisplaatsen zijn gezellig verdeeld over de veldjes en 

hebben een stroomaansluiting (10 ampère). 

Camperplaatsen

Deze speciale plaatsen voor campers hebben een verharde 

ondergrond waardoor jullie makkelijk in- en uit kunnen rijden. 

Een camperservicestation en de sanitaire voorzieningen zijn 

binnen handbereik. Alle camperplaatsen zijn uitgerust met 

stroom, water, waterafvoer en kabelaansluiting.

Comfortplaatsen

Er is een ruime keuze aan comfortplaatsen, op de 

sfeervolle kampeerweide of op korte loopafstand van het 

strand. Alle comfortplaatsen zijn uitgerust met stroom, 

water, waterafvoer en kabeltelevisie. 

Luxe comfortplaatsen

Het toppunt van luxe is natuurlijk, naast de 

standaardvoorzieningen, ook een eigen badkamer met 

wastafel, toilet, douche en afwasplaats op je plaats.

Een beetje comfort van thuis mee?

Wanneer je niet over een eigen tent of caravan beschikt 
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maar tóch wilt genieten van alle gezelligheid op de camping, 

zijn de Zwinlodges of Zwinchalets een aanrader. Deze 

nieuwe chalets en/of lodges zijn er voor 4 of 6 personen. 

Ze zijn van alle gemakken voorzien: de open keuken is 

ingericht met een vier-pits gasfornuis, een vaatwasser en 

een combimagnetron. Bij de zithoek staat een flatscreen 

televisie met dvd-speler en draadloos internet is gratis 

beschikbaar. De bedden zijn zeer comfortabel en zorgen 

voor een uitgerust gevoel. 

Zwinchalets voor 6 personen 

De Zwinchalets zijn geschikt om met 6 personen vakantie 

te vieren. Ze hebben een ruime tuin met een overdekt terras 

met een heerlijke loungeset. Hier kun je volop genieten van 

de vele zonuren die Zeeland rijk is. Er zijn 3 slaapkamers, 

een badkamer met douche en het toilet is apart. De 

keuken is uitgerust met een gasfornuis, vaatwasmachine, 

combimagnetron en een Senseo. Er is een televisie en een 

DVD speler aanwezig en de sfeervol ingerichte woonkamer 

heeft een schuifdeur naar het overdekte terras.

Of kies voor een luxe zwinlodge

De Zwinlodge is een stoer vakantiechalet met een ruime 

veranda, waar je heerlijk kunt genieten van het Zeeuwse 

buitenleven. 

Zwinlodge voor 6 personen 

Deze lodge heeft 3 slaapkamers  waarvan één slaap-

kamer een unieke ervaring is voor kinderen, want dit 

“ooievaarsnest” bevindt zich boven, in de nok van het 

chalet. Het “nest” is toegankelijk via een trapje in de 

woonkamer en daardoor alleen geschikt voor kinderen 

vanaf 4 jaar.

Zwinlodge voor 4 personen 

Deze is net zo gezellig ingericht als de 6-persoons lodge, 

maar beschikt over 2 slaapkamers met een hoog plafond. 

Alle lodges zijn voorzien van een volledig ingerichte 

keuken met combimagnetron, gasfornuis, Senseo en een 

afwasmachine. De badkamer beschikt over een douche 

en toilet. De inrichting is lekker comfortabel en sfeervol; je 

zult je direct thuis voelen!

Laken- en handdoekenpaketten zijn niet standaard 

aanwezig, maar uiteraard verzorgen wij dit wel graag voor 

jullie.
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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!

Ardoer.com is een samenwerkings-

verband tussen zelfstandige familie-

vakantieparken 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 over-

nachten 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. 

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

Persoonlijke gastv rijheid

Grote variatie in kampeerplaatsen

Bijzondere acommodaties

Wije Werelt

Westhove

’n Kaps

Ginsterveld

Hertshoorn

Zwinhoeve

Welkom bij Ardoer.com!
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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 

Noord-Holland
1   Noorder Sandt
2   Sint Maartenszee

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

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
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Grandioos Drenthe

Fantastisch Overijssel

Heerlijk Noord-Holland

Verrassend Gelderland

Onvergetelijk Limburg

Uitgestrekt Z eeland

Veelzijdig Brabant

Eerlijk in prijs Hoge kwaliteitGeen reserveringskosten Kinderen tot 2 jaar gratis
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