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Maak kennis met een uniek 
stukje Zeeland

Waar vind je zoveel 
natuurschoon 

in de vorm van water, 
gorzen, polders en 
dijken? 
Waar zijn de 
kernwaarden ‘rust 
en ruimte’ een 
vanzelfsprekendheid en kun je heerlijk wandelen, 
fietsen en tot rust komen? 
Waar word je zo aangenaam verrast door de 
gastvrijheid en gemoedelijkheid van de lokale 
bevolking? Ontdek zelf wat het eiland Tholen u 
allemaal te bieden heeft.

In deze flyer vindt u 
informatie over een 
drietal sfeervolle 
Thoolse campings, die 
uitermate geschikt zijn 
om het hele seizoen 
volop te kunnen 

genieten van de schitterende omgeving, de zilte 
zeelucht van de Oosterschelde, het natuurschoon 
en allerlei faciliteiten voor jong en oud.

THOOLSE CAMPINGS

• Kruytenburg
• ‘t Oude Dorp
• de Zeester



Net buiten het dorp Stavenisse ligt sfeercamping ’t Oude 
Dorp. Doordat de camping direct aan de 

Oosterschelde ligt, kunt u hier onder 
meer prima vissen, duiken, zwemmen 
en zeilen. De camping is tevens een 
uitstekend startpunt voor een stevige 
fiets- of wandeltocht door de mooie 

landelijke omgeving. 

Faciliteiten
Op de familiecamping vindt u een 
gezellige kantine, eetcafé en bar. 
Tevens zijn er goede faciliteiten 
voor de jonge campinggasten, zoals 2 
verwarmde kinderbaden met glijbaan, 
een diep bad, sportveld, tafeltennis, Jeu de boules-baan en 
speeltuin. Tijdens de vakantieperiode is er entertainment 
voor het hele gezin. Bovendien kunnen de campinggasten 
gebruik maken van draadloos internet.

Jaar-, seizoen- en toerplaatsen, 
chalets/stacaravans te huur

De camping heeft 100 royale 
staanplaatsen, die allen zijn voorzien 
van 6 ampère elektra, water en 
rioolaansluiting. Daarnaast zijn er 

zes seizoenplaatsen en meerdere 
toerplaatsen. Ook deze plaatsen 

hebben 6 ampère elektra en tappunt voor 
water Alle plaatsen zijn op korte afstand van een toilet- en 
douchegebouw. Tevens zijn er 11 chalets en 3 stacaravans 
voor de verhuur beschikbaar. Door 
de sociale controle en omheining 
is ’t Oude Dorp een van de 
meest veilige en kindvriendelijke 
campings van Zeeland.

Info en reserveringen:
www.campingtoudedorp.nl

Camping ’t Oude DorpLandschapscamping 
Kruytenburg

Op Landschapscamping Kruytenburg, 
net buiten het dorp Poortvliet, ben 
je één met de natuur. De camping 
is ingericht op een deel van een 
nog steeds actief landbouwbedrijf, 
waarvan de oorspronkelijke 
boerderij zo’n 250 jaar oud is. Naast 
de camping is een natuurterrein van 5 
hectare ingericht en Nationaal Park Oosterschelde 
bevindt zich op loopafstand.

Faciliteiten
De Zeeuwse Landschapscamping heeft 75 

kampeerplaatsen. Elke plaats heeft 
een 8 ampère stroomvoorziening. 
Tevens is er een chalet die 
volledig is ingericht en beschikt 
over toilet, douche, keuken 
en TV. Naast een moderne 

toilet-, douche-, wasunit en 
speeltoestellen voor de jeugd, kunt u 

genieten van de kruidentuin en andere karakteristieke 
kenmerken van het goede Zeeuwse land.

Eeterij ’t Essenebos
Het verblijf in de gezonde 
buitenlucht maakt hongerig. 
In Eeterij ’t Essenebos kunt u 
terecht voor een drankje, broodje, 
soep of maaltijd naar keuze. Ook 
voor groepen – voor bijvoorbeeld 
een (thema)feest, buffet of barbecue – is dit een prima 

locatie. Kom tot rust en geniet van al 
het goede wat Landschapscamping 
Kruytenburg u te bieden heeft.    

Info en reserveringen:
www.kruytenburg.nl

Kampeermogelijkheden
Naast vaste staanplaatsen en seizoens-

plaatsen, is er op onze familiecamping 
ook een passantenveld met enkele 
ruime plaatsen voor toercaravans, 
(bungalow)tenten, campers en vouw-
wagens, voorzien van elektriciteit 

(6 Amp.) en CAI (tv) aansluiting. Het 
naastgelegen sanitairgebouw biedt tevens 

een douche/toiletvoorziening voor mindervaliden. Als 
rondtrekkende (fiets)toerist kunt u gebruik maken van 
een blokhut die plaats biedt aan max. 4 personen.
 
Volop vertier
Op onze gezellige familiecamping worden 
gedurende het seizoen vele leuke acti-
viteiten georganiseerd. Zoals biljarten, 
feestavonden, bingoavonden, kinderplay-
backshow, bonte avond, country dansmidda-
gen, darttoernooi, kinderbingo’s, jeu de boules, 
moederdag-/vaderdag ontbijt en nog veel meer. In de 
knusse, sfeervolle kantine en op het terras kunt u tevens 
genieten van een drankje, kopje koffie, muziek of een 
overheerlijke maaltijd uit eigen keuken.
 
Watersport en natuur
Voor watersport- en natuurliefhebbers is onze familie-
camping de ultieme verblijfplaats. Met de Oosterschelde 

direct voor de deur, natuurgebied de 
Pluimpot op loopafstand en mooie 
fietsroutes over het eiland, is er 
ruime gelegenheid voor een actieve 
besteding van uw vrije tijd. Op 75 
meter van de camping vindt u één 

van de mooiste duikplekken van 
Nederland, een vulstation, twee boothel-

lingen en een fietspont naar het gezellige Yerseke.

Info en reserveringen: 
www.campingdezeester.nl

Camping De Zeester


