Zandhegge
Gelderland

Gezellig kamperen met
de Veluwe als achtertuin

www.ardoer.com/zandhegge

Camping
De Zandhegge

Heerlijk genieten met het hele gezin!
Deze gezellige Veluwse familiecamping in Emst biedt een

jaarplaatsen én verschillende verhuur mogelijkheden. De

gemoedelijke omgeving voor groot en klein. Een plek

camping is overzichtelijk ingedeeld, geheel omheind en

waar iedereen zich kan vermaken zowel bij goed als bij

heeft 100 toeristische kampeer- en seizoensplaatsen. De

slecht weer.

plaatsen hebben aansluitingen op elektra (16 A), water,

Op de camping is een dierenweide aanwezig en drie

riolering en CAI.

buitenspeeltuinen. Voor kinderen tot 12 jaar is er een
binnenspeeltuin waar zij al hun energie in kwijt kunnen,

Emst op de Veluwe

maar ook voor de volwassenen valt er genoeg te beleven.

De landelijke ligging van De Zandhegge

De camping heeft een sportveld, een multisportveld, jeu de

in Emst is ideaal: aan de rand van de

boulesbaan, een groot schaakspel en een buitenzwembad.

Veluwse bossen en de heidevelden
en niet ver van de IJsselvallei en

In de schoolvakanties worden er diverse activiteiten

de Randmeren. Het gezellige

georganiseerd door het recreatieteam. Kortom: een

centrum

camping voor jong en oud!

slechts 2,5 kilometer. Vanaf

van

Epe

ligt

op

de camping ﬁets je via het
De camping

ﬁetsknooppuntennetwerk de

Ardoer Camping De Zandhegge is 6 ha groot en

hele Veluwe over. Ontdek het wild

biedt mooie, rustig gelegen, toeristische, seizoen- en

in de Kroondomeinen of maak eens een uitstapje naar
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één van de Hanzestaden in de omgeving zoals Hattem,

vuilwaterafvoer en CAI-aansluiting. De elektra-aansluitingen

Elburg en Harderwijk. Gezellig een dagje uit met de

zijn voorzien van een eurostekker aansluiting. Wanneer je

kinderen biedt ook vele mogelijkheden o.a. Gezinspark

geen juiste stekker bij je hebt of bijvoorbeeld geen CAI-

Het Smallert, Ezelboerderij De Koperen Ezel in Epe,

kabel bij je hebt, kun je deze bij de receptie kopen. Onze

Kasteel Cannenburgh in Vaassen, Julianatoren, De

kampeerplaatsen zijn ongeveer 100m2.

Apelheul en Paleis ’t Loo in Apeldoorn of het Dolﬁnarium
in Harderwijk.

Autovrije kampeerplaats

Natuurlijk mag met mooi weer een dagje naar

De camping beschikt ook over een aantal autovrije plaatsen.

recreatieplas ’t Kievitsveld en/of het Heerderstrand niet

Deze veldjes zijn uitermate geschikt voor gezinnen met

ontbreken.

kleine kinderen en de plaatsen liggen dichtbij het centrum
gebouw waar o.a. de speeltuin, het multisportveld en

Honden op de Camping

het sportveld gevestigd zijn. De auto kaqn naasr het veld

Op Camping de Zandhegge kun je gezellig met de hond

geparkeerd worden.

komen kamperen. Uiteraard dienen de honden op de hele
camping aangelijnd te worden. Maximaal 2 honden per

Kamperen met de camper

plaats.

De camper mag op de camping op alle kampeerplaatsen
staan. Wij accepteren de ACSI kaart en de Camping

Comfort kampeerplaats

Key Europe kaart van de ANWB. Liever een langere

Iedere plaats op de camping (m.u.v. de trekkersplaatsen)

periode kamperen vraag dan naar onze 4 en 5 weken

is voorzien van 16 A. elektra, koud water op de plaats,

arrangementen in april, juni en september.
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NIEUW: Huren bij de Zandhegge!
Lekker op vakantie in eigen land en opzoek naar een

kamperen zoals je dat vroeger deed. De tent staat op

leuke accommodatie op een gezellige kindvriendelijke

het toeristische veld tussen de andere toergasten en de

camping? Dan ben je op Camping de Zandhegge aan

kinderen kunnen heerlijk spelen op het veld.

het juiste adres. De camping beschikt over luxe 6
persoons stacaravans (1) volledig ingericht en met

Huren en de hond gaat mee!

eigen douche- en toiletruimte. Tevens beschikt de

In een aantal huuraccommodaties is het mogelijk je

camping over een 6 persoons “Lodgetent” (2) gelegen

trouwe viervoeter mee te nemen. In de 4 persoons

tussen de toeristische plaatsen vlakbij de speeltuin.

“Boerentent” (5), 6 persoons “Lodgetent” en de 6

Onze “Veluwse Trekkershutten” (3) zijn volledig

persoons stacaravan Heggies Plekkie (6) mag de hond

ingericht en zeer geschikt voor ﬁetsers en wandelaars,

mee mits deze op de camping aangelijnd wordt.

maar ook voor een gezellig weekend of weekje weg
met het gezin. De hutten zijn voor 4 tot 6 personen.

Paardrijden en stalling

Liever echt basic kamperen? Wat dacht je van een echte

Wil je kamperen én paard kunnen rijden? Op slechts 300

“Hollandse Sleurhut” (4)! Deze gepimpte toercaravan

meter van de camping zit Stalhouderij Het Zwarte paard.

is volledig ingericht in Hollandse stijl en bied plaats aan 2

Hier kun je terecht voor diverse men arrangementen,

personen. Natuurlijk is het ook mogelijk om te kamperen

buitenritten maar het is ook mogelijk je eigen paard te

in een “Boerentent”. Gewoon heerlijk met 4 personen

stallen tijdens de vakantie.
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Binnenspeeltuin Heggies Speelschuur en buiten spelen

Sanitaire voorzieningen

Ardoer Camping de Zandhegge beschikt over drie buiten

Het verwarmde sanitair gebouw is voorzien van alle

speeltuintjes en de kinderen kunnen altijd overdekt

comfort en luxe. Naast wastafels, warme douches

spelen in Heggies Speelschuur. Er is volop speelavontuur

en wascabines zijn er afwasplaatsen, groente- en

bij Heggies Speelschuur! Als de kinderen het naar hun

kledingwasplaatsen.

Voor

zin hebben, heeft iedereen een ﬁjne vakantie!

vrolijk

kindersanitair,

Verblijfsgasten van Camping de Zandhegge hebben

kinderwastafeltjes en babybadjes.

uiteraard gratis entree tot onze binnenspeeltuin. Kijk

Ook beschikt de camping over een wasserette met een

ook eens op www.heggiesspeelschuur.nl

wasmachine, droger en centrifuge.

Horeca

Receptie / Winkel

Trek in een lekker kopje koﬃe, een drankje of een

Bij de receptie kun je terecht voor o.a. het wisselen van

ijsje dan kan je terecht in de horeca gelegenheid van

gasﬂessen, ﬁetsverhuur, ansichtkaarten, postzegels,

Heggies Speelschuur, maar ook voor diverse snacks,

ophalen van verse broodjes die dagelijks op bestelling

pannenkoeken, belegde broodjes en heerlijke plate

worden afgebakken. Toeristische informatie over de

gerechten. Bij dit sfeervolle gebouw kun je heerlijk

omgeving van Emst en de Veluwe is verkrijgbaar in de

genieten van het zonnetje op het gezellige buiten terras

vorm van toeristische kaarten, ﬁets- en wandelroutes en

met uitzicht op het zwembad, wat zorgt voor een op en

natuurlijk via persoonlijk advies door de receptionistes.

gekleurd

de

allerkleinsten

is

er

kleuterdouches,

top vakantie gevoel! Liever bij de caravan eten wij bieden
ook afhaal service. De horeca is dagelijks geopend.

Recreatieteam
Tijdens de schoolvakanties verzorgt het recreatieteam

Zwemmen

diverse activiteiten op de camping waaronder:

Met warm weer even afkoelen? Dat kan in het openlucht

• Knutselen

• Sport en spel

zwembad! Hier kan heerlijk gespetterd en gezwommen

• (Kinder) bingo

• Ponyrijden

worden. Voor de kleinste gasten is er speciaal een

• Playbackshow

• Zeskampen

peuterbad waar zij heerlijk kunnen spatteren.

• Speurtocht

• Theater
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Kom gerust een kijkje nemen op de camping
De camping is geopend van 1 april tot 1 oktober. Ook
buiten het campingseizoen is iedereen van harte
welkom om op de camping te komen kijken. De receptie
is geopend op woensdag, vrijdag en in het weekend.
Hoe bereikt u de camping?
• Vanaf de A50 Apeldoorn/Zwolle pak je afrit 27 Epe/
Nunspeet.
Bij de stoplichten in Epe ga je linksaf richting Emst.
Direct de eerste weg rechts (hier staat de camping
aangegeven), aan het einde van deze weg vindt je
Camping ‘De Zandhegge’.
• Vanaf de A28 Amersfoort/Zwolle pak je afrit 15
Nunspeet/Epe.
Bij de stoplichten in Epe ga je rechtsaf richting Emst.
Direct de eerste weg rechts (hier staat de camping
aangegeven), aan het einde van deze weg vind je
Camping ‘De Zandhegge’.
LET OP: vul in uw navigatiesysteem kruising Langeweg /
Woesterweg in Emst in!

Adresgegevens
Ardoer Camping De Zandhegge
Langewege 14 | 8166 GT Emst (Gem. Epe)
Tel. +31-(0)578-613936
zandhegge@ardoer.com
www.ardoer.com/zandhegge
Like ons via
Volg ons op twitter: @zandhegge
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Noorder Sandt

Bijzondere
accommodaties

Welkom bij Ardoer.com!

Akkertien

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.

Noorder Sandt

Hertshoorn

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

Paardekreek

Ardoer App!

Wije Werelt

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!

Grote variatie
kampeerplaatsen

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

Drenthe
1 Diana Heide
2 Reeënwissel

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

Limburg
1 Heldense Bossen
Noord-Holland
1 Noorder Sandt
2 Sint Maartenszee
3 Tempelhof

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!
Drenthe; sportief en natuurlijk!

Noord-Holland; heerlijk en zonnig!
1
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2
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Gelderland; verrassend en bloeiend!
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Brabant; veelzijdig en bourgondisch!
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Zeeland; authentiek en gastvrij!

13

3

1

Limburg; onvergetelijk en mooi!
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Geen reserveringskosten

Eerlijk in prijs

Hoge kwaliteit

Kinderen tot 2 jaar gratis

