De Paardekreek
Zeeland

Dé (watersport)
belevenis aan het
Veerse Meer!
Watersporten, fietsen, wandelen
Complete gezinsvakantie
Geniet van ons eindeloos Eiland

www.ardoer.com/paardekreek

Camping en Villapark de Paardekreek

Genieten en beleven op Camping en Villapark
De Paardekreek
De Paardekreek ligt direct aan het Veerse Meer en biedt
tal van watersportmogelijkheden zoals surfen, zeilen,
varen, zwemmen, duiken, vissen, wakeboarden; het
kan allemaal!
De kampeerplaatsen liggen deels direct aan het
Veerse Meer. Een aantal kampeervelden ligt iets verder
van het water af, daar vind je speeltoestellen voor de
allerkleinsten.
Mocht je meer luxe willen, is dat ook mogelijk. Op de
camping staan comfortabele logdes met een prachtig

zicht op het water. Naast de camping ligt een mooi
villapark. Het park ligt aan een kreek die uitkomt op
het Veerse meer. De villa’s staan rond de kreek in een
parkachtige omgeving.
Camping
De kampeerplaatsen op Camping de Paardekreek zijn
van alle gemakken voorzien. 10 ampère elektra, WIFI,
water, afvoer, aansluiting voor kabel tv is op iedere
plaats aanwezig.
De plaatsen liggen gedeeltelijk aan het water en
deels meer beschut, sommige zijn voorzien van een
afscheiding.
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Over de camping verspreid liggen 4 sanitairgebouwen.
In 2 daarvan is een familie-badkamer met speciaal babyen kindersanitair. Tevens is er aangepast sanitair voor
mindervaliden.
Faciliteiten
De Paardekreek biedt tal van faciliteiten voor alle gasten,
van klein tot groot. Zo is er een supermarkt, snackbar
en een Grand Café met terras aan het water. Er is een
overdekte waterspeeltuin en een peuterbadje, een all
weather tennisbaan, tokkelbaan boven het water en een
vlot van de springtoren naar het strandje.
Vlak bij het strandje is de grote speeltuin gelegen. Hier
is van alles te beleven. Je vindt hier o.a. een groot spacenet (10 mtr hoog), trampolines, een basketbalnet
en een tafeltennistafel. Verder zijn er tal van watersportmogelijkheden: je kunt een sloep huren, zeil- en
surflessen nemen, waterskiën, wakeboarden, suppen
(= stand up paddlen) en duiken. Tegenover de receptie
vind je Bugracer, hier kun je een mooie tocht reserveren in
een spectaculaire buggy!

Overdekte waterspeeltuin
De overdekte waterspeeltuin is een attractie om ook bij
minder weer en tijdens de wintermaanden te genieten.
Voor de allerkleinsten is er een peuterbad waar van
alles te ontdekken valt, voor de grotere kinderen zijn
er verschillende speeltoestellen in het water en een
superglijbaan!
De kinderen kunnen naar hartelust spelen. Voor de
volwassenen is er een sauna, whirlpool (29°C) en een
stortdouche aanwezig.
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Villa’s
Op de Paardekreek kun je kiezen uit luxe villa’s voor 4, 6 of 8
personen. De villa’s zijn speels gelegen langs een slingerende
waterpartij, vele zijn vrijstaand, andere geschakeld. Er zijn
kindvriendelijke villa’s en huisdieren zijn op aanvraag welkom.
In enkele villa’s is een zonnebank, een infrarood sauna of een
gashaard aanwezig. Je kunt kosteloos gebruik maken van
ons draadloos internet via WIFI.
De villa’s hebben een ruime woonkamer met zithoek en een
open keuken met o.a. een magnetron, een wasmachine
en meestal een droger.
Naast de 8-persoons villa’s zijn er 8- persoons ‘dijkwoningen’; type IJsvogel. Deze geschakelde ruime
woningen, ingebed in een Zeeuwse dijk, liggen allen op
het zuiden en beschikken op de eerste verdieping over
een prachtig dakterras, een heerlijke plek om ongestoord
van de zon te kunnen genieten. De IJsvogel heeft een
riante leefruimte, 4 slaapkamers waarvan in één van de
slaapkamers een stapelbed staat.
Mindervalide villa’s
Een aantal villa’s type IJsvogel is uitgerust als mindervalide
woning; er is een extra grote slaapkamer op de
benedenverdieping en aangepast sanitair.
Woonboot
Genieten op het water kan je op onze luxe woonboot “de
Veerdonck”! Deze is geschikt voor maximaal 8 personen (3
slaapkamers). Deze woonboot ligt net buiten de camping,
en heeft een terras op het water! Uniek genieten.
Lodges
Onze lodges zijn luxe kampeerbungalows gelegen aan
de rand van de camping met uitzicht over het Veerse
Meer! Voorzien van 6 slaapplaatsen en ingericht met white
wash meubelen. Een gashaard, vaatwasmachine en een
veranda met picknicktafel zijn aanwezig!
Trekkershutten plus
Stoer en comfortabel! Ideaal voor een paar dagen weg,
overnachten in een houten blokhut, met 5 slaapplaatsen
in 2 slaapkamers, een keukentje met kooktoestel,
magnetron, koelkast en een heuse flatscreen.
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Eindeloos eiland Noord-Beveland
Noord-Beveland is van alle Zeeuwse eilanden het op één
na kleinste. Het eiland heeft een natuurlijke schoonheid
in winter en zomer. Van massatoerisme is in deze
vakantieregio nog nauwelijks sprake. Het is dan ook dé
plek bij uitstek voor rust en natuurlijke rijkdom. Ontdek
de mooie zandstranden en leuke dorpjes. De wandel- en
fietspaden leiden je langs de mooiste plekken van het
eiland, zoals de nostalgische winkeltjes, galerieën, de
inlagen, vogelkijkhutten en prachtige vergezichten.
Ontdek de geschiedenis van Noord-Beveland die je tijdens
je tocht door het landschap zal worden verteld. Omringd
door het Nationaal Park Oosterschelde, het Veerse Meer
en de Noordzee, zijn de (water)sportmogelijkheden
eindeloos. Een bezoek aan ons eiland is dan ook zeker de
moeite waard!
Veerse Meer
De Paardekreek ligt aan het Veerse Meer. Het Veerse Meer

wordt aan de noordzijde begrensd door Noord-Beveland
en aan de zuidzijde door Zuid-Beveland en Walcheren.
Voor de uitvoering van de Deltawerken stond het Veerse
Meer in open verbinding met de zee. Nu scheidt de
Veersedam het meer in het westen van de Noordzee, terwijl
de Zandkreekdam het meer ter hoogte van Goes afsluit
van de Oosterschelde. Het waterpeil wordt aangepast
door water uit de Oosterschelde via een “doorlaat” in de
Zandkreekdam te vermengen met het water uit het Veerse
Meer. Het water is kraakhelder. Ideaal om te zwemmen,
duiken en vissen te zien zwemmen.
Rond het Veerse Meer loopt een prachtig fietspad, van ca.
60 km, dat vaak vlak langs het water ligt. In het seizoen kun
je op twee plaatsen met een pontje naar de overkant varen.
Op deze manier wordt de fietstocht ongeveer 20 kilometer
korter. Langs de route liggen leuke dorpjes en terrassen om
even uit te rusten en te genieten van het uitzicht.
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Kinderanimatie op de Paardekreek
Op de Paardekreek is er tijdens de schoolvakanties een
professioneel recreatieteam aanwezig. Zij organiseert voor
kinderen tot ongeveer 18 jaar spetterende activiteiten!
De dag begint ’s morgens om 10 uur met een dansje.
Na deze ochtendgymnastiek wordt er geknutseld in de
kidsclub.
’s Middags worden er sport en spel activiteiten
georganiseerd zoals surf-fun, banaanvaren, krabben
vangen, tekenlessen of een excursie naar molen de
Korenbloem!
En aan het einde van de dag, rond half 7, is het
kinderpretparade! De allerkleinsten kunnen dan genieten
van een avontuur van Kris Ruygrok en Saartje het
Meerpaardje.
De dag wordt afgesloten met een grote avondactiviteit.
Er wordt van alles georganiseerd: een lampionnen
optocht, bingo, musical, beachvolleybaltoernooi of een
playbackshow.
Saartje het Meerpaardje
In de zomer van 2013 was er iets vreemds te zien in het
Veerse Meer. Een groene staart stak boven het water uit…!
Gedacht werd aan een zeemonster. Na een speurtocht
over het strandje, het park en in het Veerse Meer werd
Saartje het Meerpaardje gevonden.
Saartje leefde vroeger in de Oosterschelde, kwam door
de sluis naar het Veerse Meer, maar verdwaalde…
Gelukkig vond Kris Ruigrok haar op één van haar
ontdekkingstochten.
Kris Ruigrok en Saartje werden al snel vriendjes en beleven
nu samen de leukste avonturen.
Zij hebben dezelfde hobby’s; knutselen, dansen, spelen
en… vakantie vieren op de Paardekreek!
Saartje woont nu op een eilandje in het Veerse Meer, als je
goed kijkt zie je ’s avonds een lichtje branden.
Vind je het leuk om Saartje het Meerpaardje te ontmoeten,
samen op foto te gaan, met Saartje tanden te poetsen of
een dansje te maken? Dat kan! Informeer bij de receptie.
Like Saartje op Facebook of stuur haar een kaartje (de
postbus staat bij de binnenspeeltuin)!

Adresgegevens
Camping en villapark De Paardekreek
Havenweg 1 | 4484 NT Kortgene
Tel. +31-(0)113-302051
paardekreek@ardoer.com
www.ardoer.com/paardekreek
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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 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.

Persoonlijke gastvrijheid

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

Wije Werelt

’n Kaps

Hertshoorn

Bijzondere acommodaties
Westhove

Ginsterveld

Zwinhoeve

Grote variatie in ka mpeerplaatsen
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!
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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

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

Noord-Holland
1 Noorder Sandt
2 Sint Maartenszee

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

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

Grandioos Drenthe

Fantastisch Overijssel
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Uitgestrekt Z eeland

Onvergetelijk Limburg
Uitgave 2015/2016

Geen reserveringskosten

Eerlijk in prijs

Hoge kwaliteit

Kinderen tot 2 jaar gratis

