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Natuurlijk 
kindvriendelijk genieten!

Ginsterveld
Zeeland



Ginsterveld is gelegen midden in de natuur van het populaire 
Burgh-Haamstede, onder het licht van de vuurtoren en 
nabij het bos en de prachtige brede zandstranden. Met de 
camping als thuishaven maak je de mooiste wandelingen 
en fi etstochten door de schitterende natuur en de 
pittoreske dorpjes die de omgeving rijk is. Niet alleen de 
omgeving, maar ook de gastvrije camping is uniek in haar 
mogelijkheden voor jong en oud. Camping Ginsterveld 
beschikt als enige camping in de familiebadplaats Burgh-
Haamstede over een overdekt zwembad waar de kinderen 
zich urenlang zullen vermaken, terwijl de (groot)ouders 
heerlijk tot rust komen in de whirlpool of het stoombad. 
’s Avonds ga je heerlijk uit eten in het restaurant of haal je 
bijvoorbeeld een echte versbereide Italiaanse pizza.

Kamperen zoals jij dat wilt
Ginsterveld beschikt over diverse soorten kampeerplaatsen. 
Deze ruime kampeerplaatsen worden netjes van elkaar 
gescheiden door middel van een rijtje beplanting, hebben 
altijd een speeltuintje in de nabijheid en beschikken over een 
elektriciteitsaansluiting (minimaal 6 A en maximaal 16 A). Een 
watertappunt vind je op of kort nabij je eigen kampeerplaats. 

Ook is de mogelijkheid voor wel of geen aansluiting voor 
kabeltelevisie je eigen keuze. Ben je een echte liefhebber van 
luxe en comfort dan hebben we kampeerplaatsen beschikbaar 
met privésanitair. De privésanitaircabine is voorzien van een 
eigen douche, toilet en wastafel. Natuurlijk zijn ook campers 
van harte welkom op Camping Ginsterveld. Kortom: voor 
ieder wat wils! De sanitairgebouwen zijn voor onze kleinste 
gasten voorzien van gethematiseerd kindersanitair en worden 
vanzelfsprekend meerdere malen per dag  schoongemaakt. 
De tarieven en kampeeraanbiedingen vind je in de  bijlage 
van deze brochure en op onze 
website. Door middel van een 
interactieve plattegrond biedt de 
website je tevens de mogelijkheid 
om de actuele beschikbaarheid 
te checken en jouw ideale 
kampeerplaats gemakkelijk en snel 
te boeken.

Seizoenplaatsen
Wil je een heel kampeerseizoen 
lang genieten van al het moois dat 

Vakantieplezier voor jong en oud
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Ginsterveld en haar omgeving te bieden hebben? Boek dan 
een seizoenplaats! Dit geeft je de mogelijkheid om vanaf eind 
maart tot en met eind oktober ontspannen vakantie te vieren 
wanneer jou dit uit komt. Vraag onze receptiemedewerkers 
gerust vrijblijvend naar de actuele mogelijkheden.

Luxe chalets
Voor de liefhebbers van gemak en luxe bieden wij 2 typen 
luxe chalets in de verhuur aan. Deze luxe chalets (afmeting 
4 x 10 meter) zijn geschikt voor maximaal 4 of 6 personen 
en zijn van alle gemakken voorzien. Zo beschikken al onze 
chalets bijvoorbeeld standaard over een eigen wifi -modem, 
een smart-tv en een volledig ingerichte keuken met 
vaatwasser. Buiten beschikken alle chalets over een sfeervol 
ingerichte tuin met een royaal terras en zelfs een eigen 
veranda. Ook jouw favoriete chalet boek je gemakkelijk en 
snel via de interactieve plattegrond op onze website.

Chalet- en stacaravanplaatsen
Bevalt het zo goed op camping Ginsterveld en overweeg 
je de aanschaf van een chalet of stacaravan? Met enige 
regelmaat hebben wij vrije plaatsen beschikbaar voor 

nieuwe chalets of stacaravans. Daarnaast bemiddelen wij 
ook in de verkoop van bestaande chalets en stacaravans 
op de standplaats. Het aanbod kan variëren in jaarplaatsen 
of seizoenplaatsen. Het actuele aanbod van te koop 
staande chalets, stacaravans en vrije plaatsen vind je op 
onze website.

Sfeervolle Zeeuwse recreatiewoningen
Op Ginsterveld is het mogelijk om je eigen unieke 
recreatiewoning te kopen. De woningen worden onder 
architectuur gebouwd in een sfeervolle Zeeuwse stijl 
en kunnen jaarrond gebruikt worden. Het project is 
kleinschalig van opzet (12 kavels) en geschikt voor 
zowel gezinnen als senioren. De kavels zijn ruim, zonnig 
gelegen en van alle hedendaagse gemakken voorzien. De 
recreatiewoningen worden gebouwd in chaletvorm door 
Top Totaal Chaletbouw. Top Totaal - de naam zegt het al - 
staat garant voor een kwalitatief hoogstaand product met 
een uitstekende service. Het bedrijf levert maatwerk en 
houdt rekening met jouw persoonlijke wensen. Wil je meer 
informatie? Kijk dan op onze website en vraag de complete 
brochure aan.

Nieu
w!
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Voorzieningen
• Overdekt zwembad met o.a. een 40 m lange glijbaan, 

Turks stoombad en whirlpool
• Voor de allerkleinsten een peuter- en kleuterbad, een 

buitenbad
• Tal van speeltuinen verspreid over het hele terrein
• Zand- en waterspeelplaats onder een overkapping
• Airtrampolines voor uren springplezier
• Gethematiseerd kindersanitair
• Sanitair voor mindervaliden
• Gratis gebruik van draadloos internet (wifi )
• Animatie voor diverse leeftijden tijdens het Paasweekend, 

de Meivakantie, Hemelvaart, Pinksteren en tijdens de 
reguliere zomervakantieweken.

• Zaterdag-animatie in het voor- en naseizoen
• Diverse sportmogelijkheden zoals tennis, voetbal, 

volleybal, zwemmen, tafeltennis, enz.
• Voetbal, pannavoetbal en basketbal op het kunstgrasveld 

in de speelkooi
• Bakkerswinkel met vers brood en een ruime sortering 

kranten
• Gezellig à la carte restaurant met zonnig terras
• Snackbar, pizzeria en ijscorner
• Sfeervolle bar
• Automatenhal
• Midgetgolfbaan op 150 meter afstand (tegen betaling)
• Verhuur van o.a. fi etsen, skelters en bolderwagens
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Adresgegevens
Camping Ginsterveld
Maireweg 10 | 4328 GR  Burgh-Haamstede
Tel. +31-(0)111-651590

ginsterveld@ardoer.com
www.ardoer.com/ginsterveld
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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 familie-
vakantieparken 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! 

Bijzondere
accommodaties

Grote variatie
kampeerplaatsen

Akkertien

Noorder Sandt

Hertshoorn

Paardekreek

Wije Werelt

Duinoord

Noorder Sandt

Boek eenvoudig online
Op www.ardoer.com zoek je eenvoudig wat vrij is en boek 
je in een paar klikken online. Je vindt er tevens nog meer 
informatie over alle parken en de tarieven. 

Wil je leuk nieuws volgen en ben je fan van Ardoer? 
Like ons via www.facebook.com/ardoer!



Eerlijk in prijs Hoge kwaliteitGeen reserveringskosten Kinderen tot 2 jaar gratis
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Drenthe
1   Diana Heide
2   Reeënwissel

Limburg
1  Heldense Bossen 

Noord-Holland
1   Noorder Sandt
2   Sint Maartenszee
3   Tempelhof

Brabant
1   Ullingse Bergen

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
8  Zandhegge

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

Overijssel; fantastisch en gemoedelijk!

Noord-Holland; heerlijk en zonnig!

Gelderland; verrassend en bloeiend!

Brabant; veelzijdig en bourgondisch!

Zeeland; authentiek en gastvrij!

Limburg; onvergetelijk en mooi!

Drenthe; sportief en natuurlijk!


