De Meerpaal
Zeeland

Als een paal
boven water!
Buiten zijn zoals jij dat wilt
Geen reserveringskosten
Persoonlijke gastvrijheid

www.ardoer.com/meerpaal

VA K A N T I E PA R K

Vakantiepark De Meerpaal

Zoutelande, een pareltje aan de Zeeuwse kust, wordt
met recht de “Zeeuwse Rivèra”genoemd. Maar
liefst 150 zonuren meer dan de rest van Nederland.
Kilometers lang strand en duingebied, een schitterend
achterland en historische dorpjes en steden.
De ligging van Vakantiepark de Meerpaal is uniek.
Aan de voet van de duinen, die toegang geven tot het
mooiste strand van Nederland, omgeven door bos
en slechts een paar honderd meter van de gezellige
hoofdstraat van Zoutelande, vol met terrasjes en leuke
winkeltjes, verwijderd.
Op vakantiepark de Meerpaal kan u kiezen uit
verschillende soorten accommodaties. De omschrijving
per accommodatie vind u in deze brochure.

Brasserie de Meerpaal
Kom proeven bij Brasserie de Meerpaal!
Bij Brasserie de Meerpaal kunt u iedere dag terecht
voor verse broodjes, snacks, lunch of een heerlijk
diner terwijl de kinderen kunnen spelen op het
grootste speelschip van Nederland of op de nieuwe
airtrampoline!
Ook beschikt de brasserie over een kinderspeelruimte
in het restaurant waar de kinderen kunnen spelen als het
regent. De keuken van Brasserie de Meerpaal brengt u
seizoensgebonden gerechten, naast de seizoenskaart
met bijpassende wijnen is er een wisselend weekmenu
en zijn er ‘specials’ naast de kaart zoals mosselen of
asperges.
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Animatie en VOC schip
Ook aan de kinderen wordt gedacht. Vakantiepark de
Meerpaal beschikt over een eigen animatieteam, dat
tijdens de vakantieperiodes onder leiding van mascotte
“Wannes”er voor zorgt dat de kinderen zich niet hoeven
te vervelen. Onderdeel van deze animatie is het VOC
speelschip. Ons VOC schip is het grootste speelschip van
Nederland.
Verder is het mogelijk om te voetballen en volleyballen
op ons park. Er is ook een tafelvoetbalspel en een
tafeltennistafel aanwezig.

Sauna en Wellness
In het centrumgebouw vind u naast de receptie en de
brasserie ook een wellness centrum waar u als gast gratis
gebruik van kunt maken. Onze wellness bestaat uit een
Finse sauna, biosauna, Turksstoombad, infraroodsauna,
jacuzzi en massagestoelen.
Bij onze shiatsu en massagespecialiste kunt u heerlijke,
ontspannende massages boeken.

Gratis Wifi
Op Vakantiepark de Meerpaal kunt u overal onbeperkt
gebruik maken van gratis draadloos internet.
Hof Zoutendaele
Hof Zoutendaele is onderdeel van Vakantiepark de
Meerpaal. Op dit gedeelte van het park staan de privé
chalets. Enkele chalets op dit deel worden ook verhuurd.
U kunt dus ook hier een chalet huren.
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Luxe Comfortplaatsen
Vakantiepark de Meerpaal heeft 72 luxe comfort
kampeerplaatsen op het park. Dus trekt u er graag op
uit met uw eigen caravan, dan hebben wij mooie ruime
plaatsen met privé sanitair met 10/16 ampère stroom.
Chalet De Ruyter/Valkenier 4-persoons
In de 4-persoons chalets ontbreekt het u niet aan
comfort! De chalets beschikken over een woonkamer,
compleet ingerichte keuken, badkamer, seperaat toilet
en twee slaapkamers. Alle slaapkamers hebben 2
eenpersoonsbedden die standaard voorzien zijn van
kussens en eenpersoonsdekbedden. Lakensets zijn te
huur (niet verplicht). Vakantiepark de Meerpaal beschikt
over enkele 4-persoonchalets waarin één hond is
toegestaan.
Chalet Duingras 4-persoons
Deze chalets bevinden zich op Hof Zoutendaele. De
chalets beschikken over een tuinveranda, woonkamer,
compleet ingerichte keuken, badkamer met toilet en 2
slaapkamers. Deze chalets hebben 2 slaapkamers met
2 eenpersoonsbedden die tevens als tweepersoonsbed
gebruikt kunnen worden. De bedden zijn standaard
voorzien zijn van kussens en eenpersoonsdekbedden.
Lakensets zijn te huur (niet verplicht).
Chalet Salsa Terra 6-persoons
De
6
persoonschalets
beschikken
over
een
woonkamer, complete keuken, badkamer, seperaat
toilet en drie slaapkamers. Alle slaapkamers hebben 2
eenpersoonsbedden die standaard voorzien zijn van
kussens en eenpersoonsdekbedden. Lakensets zijn te
huur(niet verplicht). Vakantiepark de Meerpaal beschikt
over enkele 6-persoonschalets waarin één hond is
toegestaan.
Kinderchalets
De kinderchalets zijn speciaal ingericht voor gezinnen met
kleine kinderen. Deze chalets bestaan uit een woonkamer
met box en kinderstoel, compleet ingerichte keuken,
badkamer, separaat toilet en drie slaapkamers. Een van
de slaapkamers is ingericht als babykamer met ledikant,
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commode en bad. De drie kinderchalets hebben een
gezamenlijke omheinde tuin met speeltoestellen. Deze
chalets zijn geschikt voor 4 personen en 1 baby. In deze
kinderchalets zijn geen honden toegestaan.
Foto kinderchalet + evt. kinderchalet binnen (als dit niet
kan dan de foto van de binnenkant weglaten)
Hotel Chatel 2-persoons
Deze “kamers” geven u de luxe van een hotel, maar de
vrijheid van een vakantiepark. De hotel chatels zijn voor 2
personen en zijn voorzien van een badkamer, keukenhoek
met koelkast, senseo, waterkoker en magnetron, terras
met zitje en privé parkeerplaats. ’s Ochtends wordt het
ontbijt bij het hotel chatel gebracht en dagelijks worden
de handdoeken gewisseld. Hotel chatels zijn enkel voor
volwassenen te boeken. Het plaatsen van een kinderbedje
in een hotel chatel is helaas niet mogelijk
Deux Chalets 2-persoons
Een combinatie tussen een hotel chatel en een chalet.
Deze “romantische studios” zijn geschikt voor 2
personen en hebben een keuken met Senseo Sarista
(koffiezetapparaat) luxe badkamer, terras met zitje en
een privé parkeerplaats. Het 2-persoonshemelbed is
bij aankomst al voor u opgemaakt. Handdoeken kunt u
huren of zelf meebrengen. U kunt als extra een heerlijk
ontbijt bij ons boeken, wat ’s ochtends bij uw deux chalet
wordt gebracht. Deux chalets zijn enkel voor volwassenen
te boeken. Het plaatsen van een kinderbedje is in de deux
chalets helaas niet mogelijk.
Senioren Chalet 2-persoons
De Senioren Chalets voor 2 personen. Deze chalets zijn
vergelijkbaar met de deux chalets met enkele aanpassingen. Zoals: Ruimer ingedeeld zodat een rollator geen
probleem vormt, bredere deuren, verhoogde bedden, verhoogd toilet, beugels in de douche en bij het toilet, douchestoel, normaal filterkoffiezetapparaat en een schuurtje
met oplaadpunt voor elektrische fietsen. De bedden zijn
bij aankomst al voor u opgemaakt. Handdoeken kunnen
worden gehuurd, of zelf meegebracht worden. Verder kunt
u als extra een heerlijk ontbijt bij boeken, wat ’s ochtends
bij het senioren chalet wordt gebracht.
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Het Vossenhol
Direct bij de duinovergang die het naar het strand
loopt, staat vakantiewoning Het Vossenhol. Deze
woning is ingericht voor 8 personen en heeft maar liefst
4 slaapkamers 2x een tweepersoonsbed, 1x met 2
persoonsbedden en 1x met een stapelbed. De bedden
zijn voorzien van kussens en eenpersoonsdekbedden.
Badkamer met douche en toilet en nog een apart toilet.
In Het Vossenhol is er een extra kinderspeelkamer met
kabeltelevisie, internet en dvd-speler. Verder heeft u
beschikking over een radio, CD-speler, wasmachine,
tuinset en parkeerruimte voor 3 auto’s. Een kinderstoel
en kinderbed is standaard aanwezig. In Het Vossenhol
zijn maximaal 2 honden toegestaan.
De Brem
Wat meer beschut, maar ook aan de voet van de duinen
staat vakantiewoning De Brem. Deze woning is geschikt
voor 8 personen.
De Brem heeft 4 slaapkamers met 4x2 eenpersoonsbedden uitgerust met kussens en eenpersoonsdekbedden, een badkamer met douche, toilet
en wasmachine, woonkamer met TV en radio, compleet
ingerichte keuken en een entree met een tweede toilet.
Kinderbed en kinderstoel zijn standaard aanwezig. De
Brem heeft parkeerruimte voor 3 auto’s. In De Brem zijn
maximaal 2 honden toegestaan.
Kortom voor iedereen iets om er een geweldige
vakantie van te maken!

Adresgegevens
Vakantiepark De Meerpaal
Werendijkseweg 14 | 4374 NB Zoutelande
Tel. +31 (0)118 - 56 13 00
meerpaal@ardoer.com
www.ardoer.com/meerpaal
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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
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Fantastisch Overijssel
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Uitgestrekt Z eeland

Onvergetelijk Limburg
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Geen reserveringskosten

Eerlijk in prijs

Hoge kwaliteit

Kinderen tot 2 jaar gratis

