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Welkom
in Noord-Brabant

speeltuintjes. Bij  restaurant De 
Heksenboom kan iedereen genieten 
van een lekker hapje en drankje.

Al onze kampeerplekken zij n ruim 
opgezet. Hier heeft u voldoende 
privacy zonder dat de gezellige 
kampeersfeer verloren gaat. Onze 
(luxe) huuraccommodaties zij n 
comfortabel ingericht.

Wĳ  wensen u een 
ontspannen vakantie 
toe!

Hartelij ke groet,
Familie van Dasler & medewerkers

Voel u thuis bij  Vakantiecentrum De 
Ullingse Bergen. Dé vakantiestek 
voor mensen die willen genieten van 
hun welverdiende rust in de natuur. 
Niet voor niks is onze slogan ‘kom 
luisteren naar de stilte’. 

Onze camping grenst aan een groot 
natuurgebied: het Sint Anthonisbos. 
Voor wandelaars en fi etsers valt 
er dus genoeg te ontdekken in de 
omgeving. 

Gezinnen met ( jonge) kinderen 
vermaken zich – ondanks het 
beperkte recreatieprogramma – in 
het openlucht zwembad en de vele 

“Bij De Ullingse 
Bergen geniet u van 
de rust, de ruimte 

en de natuur!”

Adres:
Bosweg 36, 5845 EB Sint Anthonis
Telefoon:
+31(0)485 388566
E-mail:
ullingsebergen@ardoer.com

Vakantiecentrum De Ullingse Bergen
 De Ullingse Bergen
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Faciliteiten
op de camping

Alles voor een ontspannen vakantie

Receptie
Bij  de receptie kunt u terecht voor 
vragen over uw vakantie, een 
reservering voor restaurant De 
Heksenboom, het huren van fi etsen en 
informatie over leuke uitstapjes in de 
omgeving. Gaat u wandelen of fi etsen? 
Vraag dan bij  de receptie om de vele 
fi ets- en wandelroutes. Ook vindt u 
in de receptie de bibliotheek, waar u 
gratis boeken kunt lenen.

Restaurant De Heksenboom 
Geniet van een drankje, lunch of diner
in ons restaurant De Heksenboom,
terwij l de kinderen spelen in de 
speeltuin of in de speelhoek.

Lees meer over restaurant 
De Heksenboom op pagina 18.

Snackbar
Zin in een snelle hap? Bij  het zwembad 
vindt u onze snackbar. Hier haalt u de 
lekkerste frites, snacks en ij sjes. Een 
aantal dagen per week zij n er ook 
overheerlij ke pizza’s te verkrij gen. 

Broodjesservice
Een kraakvers broodje bij  het ontbij t? 
Dat kan! Bij  onze receptie kunt u 
terecht voor het bestellen en afh alen 
van verse broodjes. 

Tip: bestel online broodjes via de 
‘mĳ n omgeving’. 

Boodschappen
Bij  de receptie kunt u naast broodjes 
ook gasfl essen, de krant en ij sjes 
verkrij gen. Op de camping zelf is 
geen winkel aanwezig. Voor uw 
dagelij kse boodschappen bezoekt u de 
supermarkt in het dorp Sint Anthonis 
(op slechts 1 kilometer afstand).

Sanitair
Op de camping vindt u 2 
sanitairgebouwen. Deze zij n 
schoon en comfortabel: alles wat u 
vandaag de dag kunt verwachten van 
sanitaire voorzieningen. Speciaal 
voor gezinnen met kleine kinderen 
is er een babybadkamer. In beide 
sanitairgebouwen zij n afwasplaatsen 
aanwezig en vindt u het chemisch toilet. 

Camperstortplaats
U kunt het vuile water van uw 
camper storten in de speciale 
camperstortplaats. Tevens treft u hier 
een mogelij kheid om uw watertank 
met schoon water te vullen.

Wasserette
Ook op vakantie wordt er weleens 
geknoeid. In onze wasserette krij gt u 
alles weer schoon. In de wasserette 
vindt u wasmachines, drogers, een 
centrifuge, een handwasser en een 
strij kplank met strij kij zer. Was- en 
droogmunten met wasmiddel zij n 
verkrij gbaar bij  de receptie.

Fietsverhuur
Huur een (elektrische) fi ets en ontdek 
de prachtige omgeving! Uiteraard 
is er ook aan de kleintjes gedacht: 
het is mogelij k om verschillende 
kinderfi etsen, een kinderzitje (voor- en 
achterop) en speciale skelters te huren. 
Liever met z’n allen op pad? Kies dan 
voor de familiefi ets.

Wifi 
Er is gratis draadloos (wifi ) internet 
aanwezig op de camping. Wilt u sneller 
internet op uw plaats? Dan kunt u een 
abonnement bij  de receptie kopen. 
Heeft u een accommodatie geboekt? 
Dan ontvangt u voor meerdere gasten 
gratis onbeperkt wifi .

Oplaadpunt elektrische auto’s
Op de centrale parkeerplaats en bij  
restaurant De Heksenboom kunt u uw 
elektrische auto opladen. Hier treft u 
een laadpaal.

Honden
Honden zij n op onze camping niet
toegestaan. 

''De natuurrijke omgeving leent 
zich uitstekend voor een heerlijke 

fietstocht of wandeling.''

“Geen zin om

te koken? Bezoek 

ons restaurant 

De Heksenboom!”
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Vermaak op de camping
De Ullingse Bergen heeft een kindvriendelij k karakter

Openlucht zwembad met peuter- 
en kleuterbad
Ons (verwarmde) openlucht zwembad is 
dé plek om lekker te spetteren en baantjes 
te trekken. Heerlij k om tij dens een warme 
zomerdag af te koelen. Speciaal voor de 
kleintjes is er een peuter- en kleuterbad 
met glij baantje. Rondom het bad vindt u 
ligbedden waar u heerlij k kunt zonnen.

Water- en zandspeeltuin
Ontdek onze water- en zandspeeltuin. Een 
plek waar geëxperimenteerd wordt met 
zand en water. Kinderen hebben hier de 
grootste lol!

Beperkt recreatieprogramma 
Op de camping geniet u van de rust 
en de stilte. Daarom is er een beperkt 
recreatieprogramma. Tij dens de 
vakantieperiodes worden er per dag 
maximaal 2 gezellige activiteiten 
georganiseerd. Denk aan knutselen, 
kinderbingo, wandelen met de boswachter 
of dansen met MaGniX, ons kinderkarakter. 

Binnenspeeltuin & ballenbak
Weer of geen weer, in de binnenspeeltuin 
kunnen kinderen urenlang onbezorgd 
spelen. Lekker klimmen, klauteren en 
glij den van de glij baan. Tegenover de 
binnenspeeltuin vindt u de ballenbak. Een 
leuke overdekte ruimte met ballenbad en 
bouwblokken. De ballenbak is uitermate 
geschikt voor kinderen tot 5 jaar.

Airtrampoline
De airtrampoline op de camping is erg 
populair bij  jong (en oud). Al springend en 
spelend leren kinderen leeftij dsgenootjes 
kennen.

Voetbalveld
Kom lekker in beweging tij dens een potje 
voetbal op het voetvalveld. Niet alleen 
leuk voor kinderen, maar ook zeker voor 
volwassenen. 

Tennisbaan
Zin om een balletje te slaan op de 
tennisbaan? Dat kan! Er zij n maar liefst 2 
tennisbanen. Een racket en tennisballen 
kunt u huren bij  de receptie. Veel 
tennisplezier!

Tv-kamer
Wist u dat er een tv-kamer naast de 
ballenbak zit? Een fij ne plek waar kinderen 
samen met hun vakantievriendjes kunnen 
ontspannen.

Speeltuintjes
Er is een grote buitenspeeltuin met 
(ouder-/kind) schommels, klimtoestellen 
en glij banen. Ook is er altij d een zandbak 
met speeltoestel in de buurt van een 
accommodatie of kampeerplaats.

Jeu de boules baan
Op Vakantiecentrum De Ullingse Bergen 
kunt u fanatiek een potje jeu de boules 
spelen. Een gezellige activiteit voor het hele 
gezin. Wie gaat er met de winst vandoor? 

“Ondanks het beperkte 
recreatieprogramma is er 

genoeg te doen!” 

accommodatie of kampeerplaats.

Kom lekker in beweging tij dens een potje 

leuk voor kinderen, maar ook zeker voor 

tennisbaan? Dat kan! Er zij n maar liefst 2 
tennisbanen. Een racket en tennisballen 
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Vakantie viert u 
hier in de natuur

Kamperen

Basis kampeerplaats  |  100 m2

 10 ampère elektra 
 Watertappunt in de buurt van de plaats  
 CAI-aansluiting op Maisveld 130-141
 Wifi op de plaats*
 Plaatsen op een veldje met (of dichtbij) 

 een speeltuintje

Basis kampeerplaats  |  150 m2

 16 ampère elektra 
 Eigen watertappunt
 CAI-aansluiting 
 Wifi op de plaats*
 Plaatsen op een veldje met een speeltuintje

Comfortplaats  |  100 m2

 10 ampère elektra
 Watertappunt in de buurt van de plaats  
 Rioolafvoer
 CAI-aansluiting 
 Wifi op de plaats*
 Plaatsen in een rustig laantje of op een veldje 

 met speeltoestel

Comfortplaats  |  150 m2

 16 ampère elektra
 Eigen watertappunt
 Rioolafvoer
 CAI-aansluiting
 Wifi op de plaats*
 Plaatsen in een rustig laantje

Alle plaatsen zijn geschikt voor toercaravans, 
vouwwagens, tenten en campers. Er is ook een 
camperservicestation aanwezig.

*  Er is draadloos (wifi) internet aanwezig op de 
camping. Wilt u sneller internet op uw plaats?  
Dan kunt u een abonnement bij de receptie kopen. 

“Ontdek onze 

gezellige veld
jes 

en rustige 
laantjes.”
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‘Kamperen’ met de luxe van thuis

Verhuur
1. Hooglanderlodge K68 & K69  |  5 pers.

 2 slaapkamers (waarvan 1 met stapelbed)
 (‘Buiten’)keuken met magnetron
 Overdekte veranda
 2 tenten naast elkaar

2. Boshut 1 & 2  |  5 pers.
 1 ruimte, geen sanitair
 2 stapelbedden (waarvan 1 met 2-persoonsbed)
 Keukenblok
 Overdekte veranda
 Eenvoudige accommodatie 
 2 hutten naast elkaar

3. Lodge K67  |  4 pers.
 1 slaapkamer met stapelbed
 Bedstee in woonkamer
 Overdekte veranda

4. Verandachalet K65  |  5 pers.
 2 slaapkamers (1 slaapkamer met drie 

1-persoonsbedden waarvan 1 op hoogte)
 Overdekte veranda

5. Jonge Gezinnen 
 Verandachalet K66  |  4 pers. + baby

 2 slaapkamers (waarvan 1 met stapelbed)
 1 babyslaapkamer met commode en ledikantje
 Babybadje, box en kinderstoel
 Overdekte veranda

6. Kinderchalet K72  |  4 pers. + baby
 2 slaapkamers (met ledikantje in 

ouderslaapkamer)
 Badkamer met ligbad
 Speelhoekje
 Overdekte veranda

7.  6-persoons chalet A31 & A32
 3 slaapkamers (waarvan 1 met stapelbed)
 2 chalets naast elkaar

8.  Bos-chalet G65  |  6 pers.
 3 slaapkamers (waarvan 1 met stapelbed)

9.  Luxe chalet met
 overdekt terras K60  |  6 pers.

 3 slaapkamers (waarvan 1 met stapelbed)
 Overdekt terras

10. Heide-chalet K61  |  6 pers.
 3 slaapkamers (waarvan 1 met stapelbed)
 Overdekt terras
 Hangmat

Alle accommodaties* zij n voorzien van een keuken 
met combi-oven en vaatwasser**, ruime woonkamer 
met eethoek, badkamer en ruime tuin met loungeset, 
ligbedden en picknickset.

* Bovenstaande omschrij ving is niet van toepassing 
op de Boshut

** In de (Hooglander) Lodge is geen combi-oven en 
vaatwasser aanwezig

Meer informatie over de accommodaties vindt u op 
www.ardoer.com/ullingsebergen

1

 De Ullingse Bergen
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www.ardoer.com/ullingsebergen
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NIEUW!

NIEUW!

NIEUW!



Vakantiecentrum De Ullingse Bergen  // 1312 // Ardoer
 Jaarplaatsen

 Toeristische plaats 100m2

 Toeristische plaats 150m2 

1  Receptie
2  Restaurant “de Heksenboom”
3  Wasserette / TV-kamer / Ballenbak
4  Binnenspeeltuin / Snackbar / 

 Hobbyruimte  
5  Laadpaal electrische auto
6  Milieustraat

 Camperservice7
 Sanitair8

 Voetbalveld9

 Zwembad

Verhuuraccommodaties
11  Boshutten
12  Lodge
13  Jonge gezinnen verandachalet
14  Verandachalet
15  Luxe chalet met overdekt terras
16  Heidechalet
17  6-persoons chalets
18  Bos-chalet
19  Kinderchalet
 Hooglanderlodges

Circa 1000 hectare bos
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Grasveld: comfortplaats 

(10 ampère elektra, rioolafvoer en CAI)

Maisveld: basisplaats (10 ampère elektra) 

(Maisveld 130 t/m 141 tevens CAI)

Alle 150 m2 plaatsen beschikken ook over 

16 ampère elektra en een eigen watertappunt.

www.ardoer.com/ullingsebergen
Vakantiecentrum 
De Ullingse Bergen

Bosweg 36, 5845 EB  Sint Anthonis
Tel. +31 (0)485 38 85 66
ullingsebergen@ardoer.com

De plattegrond geeft een indicatie van de camping. 
Het geeft geen waarheidsgetrouw beeld voor wat betreft 
de exacte grootte van plaatsen, locatie van bomen etc.
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De Ullingse Bergen is prachtig 
gelegen: direct naast de Staatsbossen 
van Sint Anthonis. Dit verrassende 
natuurgebied (met een oppervlakte 
van circa 1.000 hectare) bestaat niet 
alleen uit bossen, maar ook uit heide 
en zandverstuivingen. De diversiteit 
aan landschappen maakt de omgeving 
populair onder wandelaars en fi etsers. 

Natuurpoort De Heksenboom 
Bij  de ingang van de camping vindt 
u Natuurpoort De Heksenboom. Hét 
startpunt voor een schitterende wandel- 
of fi etstocht door de Staatsbossen van 
Sint Anthonis. U herkent de natuurpoort 
aan de 4 meter hoge sleutel. Bij  
de sleutel vindt u een paneel met 
informatie over verschillende routes in 
de buurt. Vanuit deze plek kunt u te voet 
of met uw (gehuurde) fi ets op pad de 
omgeving ontdekken. Veel plezier!

Leuke tip!
Neem een kij kje in de schaapskooi van 
Sint Anthonis. Superleuk om bij voorbeeld 
tij dens Pasen naar de Lammetjesdagen 
te gaan of in juni naar het Schaap-
scheerdersfeest.

Fiets- en wandelknooppunten
Er zij n prachtige fi ets- en wandelroutes 
verkrij gbaar bij  de receptie. Wilt u liever 
zelf een route uitstippelen? Dan zij n 
er diverse fi ets- en wandelkaarten van 
de directe omgeving te koop. Wie weet 
komt u tij dens het toeren een groep 
Schotse hooglanders tegen! 

De Staatsbossen
van Sint Anthonis
Een afwisselend gebied

“Naar hartenlust 
wandelen en fietsen 
en volop genieten van
de prachtige natuur.’’

 De Ullingse Bergen
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TIPS
voor gezinnen met kinderen
Ontdek de leukste bosactiviteiten voor het hele gezin!

Kabouterpad
Wist u dat er in het Sint Anthonisbos kabouters wonen? Tenminste, dat 
denken we, want in het bos zij n overal kaboutersporen en minihuisjes 
te vinden. Ga dus samen met het hele gezin door het bos struinen, op 
zoek naar kabouters. U kunt vooraf bij  de receptie of restaurant De 
Heksenboom een leuke route met opdrachten halen. Kortom: een gezellige 
gezinsactiviteit én ook nog leerzaam. U volgt de ‘kabouterpaaltjes’. 

Natuurspeurtocht 
Speciaal voor gezinnen is er een natuurspeurtocht uitgezet in de bossen 
van Sint Anthonis. Bij  de receptie of restaurant De Heksenboom kunt u een 
speciale ‘natuurspeurtas’ ophalen met hierin een routekaart, doeboek en 
onderzoeksmateriaal.

Wandelen met een boswachter of IVN-gids 
Tij dens de vakantieperiodes kunt u verschillende wandelingen maken met 
een boswachter of IVN-gids (een opgeleide natuurgids). Samen wandelt u 
langs de mooiste plekjes in de Staatsbossen. De ‘kenner’ vertelt u tij dens 
de wandeling alles over de omgeving en over de fl ora en fauna. U gaat 
gegarandeerd veel moois zien: van bij zondere vogels tot speciale struiken. 
Ook voor kinderen is deze wandeling erg leuk!

Heksenboom
Heeft u de ‘heksenboom’ al gespot? Een 50 meter staande grove den 
vlakbij  het startpunt van de wandelroutes. Deze bij zondere grove den 
deed dienst als oriëntatiepunt voor schaapsherders als bij  mistig weer 
de kerktorens niet zichtbaar waren. Door de overbegrazing van schapen 
ontstond er een zandverstuiving. De boom was in het stuifzand gezonken 
en leek op een heks die met haar ‘kronkelige armen’ boven het zand 
uitzwaaide. Mensen geloofden dat er een heks was gestorven onder deze 
boom. Het gaat helaas niet goed met de oude boom. Grote delen zij n aan 
het verdorren en afsterven.

TIPS
voor fi etsers

en wandelaars
Er is veel te zien,

dus laat u verrassen

De Kraaĳ enbergse Plassen
Dit is dé perfecte plek voor een heerlij ke wandel- of 
fi etstocht. Rondom de plassen ligt namelij k een schitterend 
natuurgebied. Geniet van de weidse vergezichten en 
dobberende boten. Houdt u van vogels spotten? Dan bent u 
hier zeker aan het juiste adres!

Routes langs de Maas  
Er zij n meerdere mooie routes uitgestippeld die u langs de 
Maas brengen. Hier geniet u van de prachtige natuur. Pak het 
veerpontje naar de overkant van de Maas en plof neer op een 
gezellig terras. Of bezoek het sluizencomplex in Sambeek. 

Wandel- en fi etslie� ebbers opgelet! Wĳ  vertellen u de 
mooiste plekken en routes in de buurt van onze camping. Er 
is veel te zien, dus laat u verrassen.

Het Land van Cuĳ k
Ga lekker wandelen of fi etsen in en rond het Land van Cuij k. 
Hier ontdekt u een gevarieerd landschap met bossen, heide en 
akkerlanden met boerderij en. Deze plekken zij n een must als 
u naar het mooie Land van Cuij k gaat.

De Maasheggen (UNESCO)
Ontdek de Maasheggen: het oudste cultuurlandschap van 
ons land. Er is geen gebied in Europa waar natuur, landschap, 
economie én cultuur zo zichtbaar en langdurig met elkaar 
verweven zij n. Daarom heeft de Maasheggen de UNESCO 
mens en biosfeerstatus gekregen. Als enige in Nederland. Heel 
bij zonder! Tip: vraag bij de receptie 

naar wandel- en fietsroutes!

boom. Het gaat helaas niet goed met de oude boom. Grote delen zij n aan 

Vakantiecentrum

het verdorren en afsterven.
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Bourgondisch
genieten
bij  restaurant De Heksenboom

Bĳ  een vakantie hoort lekker eten en culinair genieten. Bĳ  ons restaurant 
De Heksenboom kunt u heerlĳ k lunchen, dineren of een kop koffi  e drinken 
vergezeld van huisgemaakt gebak. Laat uzelf in de watten leggen na een (lange) 
fi ets-of wandeltocht in de natuur. Schuif maar lekker aan! 

Restaurant De Heksenboom 
De Heksenboom is een stij lvol ingericht 
restaurant in de vorm van een boerenhoeve. 
Bourgondisch genieten doet u hier. Tij dens 
de winterdagen kunt u knus bij  de openhaard 
opwarmen met een warme kop chocomelk,  
terwij l u in de zomer 
geniet van een 
(speciaal)biertje op 
het terras. Kinderen 
kunnen lekker ravotten 
en spelen in de binnen- 
of buitenspeeltuin. 

Onze lekkernĳ en
De menukaart van 
het restaurant 
bestaat uit lekkere 
(streek)gerechten. 
Van een frisse 
boswachterij salade 
tot een heerlij ke 
Hollandse hazenpeper tij dens 
het wildseizoen. Speciaal voor de 
kinderen is er een kindermenukaart. 
Liefh ebber van bier? Ook dan bent u 
aan het juiste adres. Er zij n namelij k diverse 
speciaalbieren op de tap! Tevens zij n er ook 
nog verschillende speciaalbieren uit de fl es 
verkrij gbaar.

Proef het Hollandse 
‘witte goud’
Van april tot eind juni is het aspergeseizoen. 
Wij  zij n échte aspergeliefh ebbers. Daarom 
maken de chefs van restaurant De Heksenboom 
tij dens het aspergeseizoen de lekkerste 
gerechten met het ‘witte goud’. Wat dacht u van 
   een verse aspergesoep, aspergesalade of 
      asperges met brie. Smullen maar!

Proef het Hollandse 
‘witte goud’
Van april tot eind juni is het aspergeseizoen. 
Wij  zij n échte aspergeliefh ebbers. Daarom 
maken de chefs van restaurant De Heksenboom 
tij dens het aspergeseizoen de lekkerste 
gerechten met het ‘witte goud’. Wat dacht u van 
   een verse aspergesoep, aspergesalade of 
      asperges met brie. Smullen maar!
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Genoeg te beleven!
De leukste uitjes op een rĳ 
1. Avontuurlĳ k & Leuk met de kids

Zin in een dagje dierentuin? Kom 
dan naar ZooParc in Overloon. Ga 
op avontuur en ontdek alles over de 
bij zondere dieren, van luiaards tot 
pinguïns en van cheeta's tot kamelen. 

2. Educatief & Historisch 

Wist u dat dit het grootste 
oorlogsmuseum van Nederland is? 
Hier leert u alles over de Tweede 
Wereldoorlog. In het museum ligt 
een fi etsbrug die letterlij k dóór 
het museum gaat. Ook kunt u 
tentoonstellingen bij wonen
en een drankje nuttigen in het 
museumcafé (of op het terras).

5. Avontuurlĳ k & Leuk met de kids

Deze binnenspeeltuin in Heumen 
heeft de allerleukste speeltoestellen 
voor kinderen vanaf 2 jaar. Zij  kunnen 
hier lekker springen, steppen en 
klimmen. Voor de peuters en kleuters 
is er een speciaal speeleiland.

3. Avontuurlĳ k & Leuk met de kids

Dit avonturenpark is een geweldig 
speelparadij s voor alle kinderen. U 
vindt hier een strandbad, binnen-
speeltuin, diverse speeltoestellen 
en attracties. Kortom: een plek waar 
kinderen hun ‘ei’ kwij t kunnen. 

6. Cultuur & Historie

Bezoek Kasteeltuinen Arcen, één van 
de meest veelzij dige bloemen- en 
plantenparken van Europa. Van het 
bamboebos tot de mini-rozentuin: 
elke tuin is weer een compleet andere 
ervaring. Ook voor kinderen is er 
volop plezier! Denk hierbij  aan een 
speurtocht of minigolf. 

4. Historie & Cultuur

Het Boerenbondsmuseum laat zien 
hoe het boerenleven in dit Brabantse 
dorp eruitzag rond het jaar 1900. 
Ontdek de authentieke boerderij en 
(mét dieren), ambachtshuisjes, 
fabriekjes en de plattelandsschool.  

7. Avontuurlĳ k & Leuk met de kids

Hier kunnen kinderen ‘gewoon’ lekker 
spelen. De kleintjes spelen in de 
ballenbak en de wat grotere kinderen 
kunnen hun energie kwij t in de 
waterspeeltuin, op de trampoline of 
op de rodelbaan.  

8. Actief & Avontuurlĳ k

Vlak over de grens in Duitsland 
vindt u het speelparadij s Irrland in 
Kevelaer. Irrland heeft meer dan 
80 (!) attracties, zoals een klimpark, 
kinderboerderij  en mega glij banen. 
Genoeg te beleven dus!  

ZooParc Overloon

Oorlogsmuseum Overloon

Avonturenpark De Bergen Boerenbondsmuseum Gemert

Pret Inn Hullie Speelboerderij

Irrland in Kevelaer

Kasteeltuinen Arcen

Scan de

code vo
or meer inf

o

over le
uke uit

jes!

speurtocht of minigolf. 

Genoeg te beleven dus!  
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Vakantiecentrum
De Ullingse Bergen

is lid van Ardoer!

Campings met karakter
Elke camping kent een eigen karakter en heeft typerende kenmerken. Wél kij ken alle Ardoer campings met hun neus dezelfde kant op als het gaat om kwaliteit, gastvrij heid & diversiteit. Hiermee bent u verzekerd van kwalitatieve faciliteiten, accommodaties en voorzieningen.

Door het hele landMet locaties door het hele land en een grote 
diversiteit aan campings, is er voor elke 

campinggast een passend aanbod. De één houdt 
van lekker luieren op het strand, de ander stapt 

liever op de mountainbike om de bossen te 
verkennen. Bij  de campings van Ardoer is voor elk 
wat wils. Ga op avontuur, pak uw rust, ontdek het 

strand en beleef een unieke vakantie! 

Dit is Ardoer

Ardoer is een landelij k samenwerkingsverband 

tussen meer dan 30 kwalitatieve zelfstandige 

familiecampings. Als één grote familie met allen 

dezelfde missie: zoveel mogelij k gasten een 

onvergetelij ke vakantie bezorgen. 

Meer informatie 
vindt u op: www.ardoer.com

Volg ons op social media!
     

           Ardoer       Ardoercampings        Ardoer campings    

Wist u dat álle 
campings van 

Ardoer 
door gasten minimaal 
beoordeeld worden 
met een 8.0 of 

hoger?
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Waarom boeken bĳ  Ardoer?

 Bĳ  Ardoer vindt u het grootste 
 aanbod kwaliteitscampings

 Alle campings zĳ n door onze gasten 
 beoordeeld met een 8.0 of hoger 

 Gevarieerd aanbod in kamperen en 
 verhuuraccommodaties

Waar vindt 
u onze 
campings?

Waar vindt 

www.ardoer.com


