Een gezellige

_ Overal draadloos internet (WIFI)
_ Speelterrein met trampolines
_ Skelters voor kinderen
_ Tafeltennis
_ Fietsverhuur (volwassenen)
_ Aparte baby- en kleuterruimte
_ Luxe verwarmd en schoon sanitairgebouw
_ Wasserette (met wasmachines/
droogtrommel/strijkplank)
_ Animatie voor kinderen tot ±12 jaar
(in het hoogseizoen)
_ Kantine met zonnig terras
_ Verkoop van chalets
_ Binnen- of buitenstalling van
caravans en boten
_ Supermarkt en jachthaven
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Camping 't Veerse Meer
Fam. Jasperse
Veerweg 71
4471 NB Wolphaartsdijk
Tel. +31 (0)113-581423
info@campingveersemeer.nl
www.campingveersemeer.nl
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Routebeschrijving
Vanaf Breda: A58, Bergen op Zoom/Vlissingen,
afslag Goes/Zierikzee, afslag Wolphaartsdijk.
Vanaf Rotterdam: N256 Zierikzee, Goes afslag
Wolphaartsdijk. In Wolphaartsdijk volgt u de
bekende ANWB borden.

Informatie aanvragen kan via

GPS coördinaten: 51� 32’39,70”N 3� 48’44,25”E

Bezoek ook www.campinglinda.nl onze collega in Wemeldinge

www.campingveersemeer.nl

www.camperparkveersemeer.nl

www.campingveersemeer.nl of 0113-581423

Mag het iets

Meer zijn?!”

Riante camperplaatsen
Camperaars zijn van harte welkom op Camping ’ t Veerse Meer. De in het gras verharde
camperplaatsen zijn voorzien van elektra-aansluitingen (6 Amp.) water, CAI en riolering. Ieder
heeft een eigen veldje omgeven door heggen. De camperplaatsen liggen tegenover de camping
en dit betekent dat je ook buiten de reguliere receptie-openingstijden welkom bent. Zo bieden we
ook camperaars net dat beetje Meer.
Ook is er een apart Camperpark, namelijk Camperpark ’t Veerse Meer. Op dit park kunt u
zelfstandig in- en uitckhecken. Bekijk www.camperparkveersemeer.nl voor Meer informatie.

Het gemak van een luxe huur-chalet
Een luxe en onbezorgde vakantie begint met een chalet van
Camping ’t Veerse Meer. De chalets, voor 4 of 6 personen
met twee of drie slaapkamers staan op privacyrijke veldjes.
Alle chalets zijn voorzien van douche, toilet, wastafel en
keukencomfort. Ook voor de auto is plek bij de chalet en
linnenpakketten zijn te huur. Valt er nog Meer te wensen?

Gezelligheid troef
Wie een zonnige, gezellige gezinscamping zoekt,
voelt zich Meer dan thuis op Camping ’t Veerse Meer.
Ga maar na: Strand en zand, Meer en zee, rust en
ruimte, sportief of lekker lui; het kan allemaal in hartje
Zeeland en er is elke dag wat anders te doen. Camping
’t Veerse Meer ligt 200 meter van het Veerse Meer en
aan de rand van het dorpje Wolphaartsdijk.

Een knusse campingcottage huren

Hoe kampeert u het liefst?
De één houdt van avontuurlijk, de ander van
comfortabel kamperen en op Camping ’t Veerse Meer
kan het allemaal. Wij: De familie Jasperse plus
team vinden het belangrijk dat iedereen geniet.
Zo proberen we het iedere gast, van jong tot oud
naar de zin te maken én door net dat stapje
extra te zetten en service te bieden. Ons motto?
“Mag het iets Meer zijn?!”

zijn
Huisdieren een eigen
n met
voor gaste estaan, wel aan de
n toeg
lets
onderkome bench. In onze cha ën
ie
e
lijn of in d verband met allerg n.
in
a
ta
ij
kunnen w geen huisdieren toes it
d
van gasten mpingcottages kan
Voor de ca l wel maar alleen
eventuee verleg.
na o

De gezellige, verwarmde blokhutten van Camping ’t Veerse
Meer zijn van alle comfort voorzien en zijn ideaal voor
gezinnen met kleine kinderen en voor senioren.
Ze staan tegeover de speeltuin. Linnenpakketten zijn te
huur en de Cottages zijn volledig ingericht. Je kunt er zo
in en er is ook plek voor de auto. In het hoogseizoen kun je
de cottages per week huren en buiten het seizoen ook per
overnachting. Buiten het seizoen ook te huur per nacht.
Een cottage; dat is Meer voor minder.
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Geniet Zeeland, proef de ontspannen sfeer, eettentjes, natuur, landerijen en de
zinderende avondzon. En of je nu een ‘landrot’ of ‘waterrat’ bent: er is fun voor
iedereen: fietsen, wandelen, skeeleren, waterfietsen, kanoën, surfen, snorkelen
of vissen en ga zo maar door. Bovendien vind je in Zeeland steeds Meer preten speelparken. Zo is Camping ’t Veerse Meer de ideale basis voor een unieke
vakantie. Heb je Meer nodig?

Privacy is heel belangrijk en
dus biedt Camping ’t Veerse
Meer door groene heggen
omringde seizoensplaatsen
(van 1 april tot 1 oktober). Deze zijn
bestemd voor tourcaravans, voorzien
van elektra (6 Amp.) CAI, water, WIFI en
aansluiting op het riool. Wie eenmaal een seizoen op
onze camping gestaan heeft, wil meestal Meer.

Toeristisch en comfortabel kamperen

De jaarplaats, een tweede plek om ‘thuis’ te komen

Camping ’ t Veerse Meer biedt je onder andere ‘ComfortPlaatsen’. Deze
ruime plaatsen (80 tot 120 m²) bieden privacy en zijn omringd door heggen,
voorzien van riolering, CAI, water, elektra (6-10 Amp.) en natuurlijk ook WIFI.
De auto staat indien gewenst, in de buurt. Wie Meer dan comfortabel wenst,
bevelen wij de ruime ‘PrivésanitairPlaatsen’ aan. Deze zijn 140 m².
Dit betekent: Eigen sanitair op de plek met privétoilet, -douche en –wastafel!

Op Camping ’t Veerse Meer zijn gasten met een jaarplaats bijna
altijd welkom; elf maanden om precies te zijn; niet Meer en niet
minder. De jaarplaatsen zijn voorzien van water, WIFI, CAI, elektra
(10 Amp.), propaangas en riolering. Wij hanteren ruime opvattingen
t.a.v de inrichting van de jaarplaatsen. Het is mogelijk om bij ons uw
stacaravan te kopen en daar de juiste staanplaats bij te zoeken.

Zonovergoten en waterrijk Zeeland
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