Kom ook ont-moeten
in de Betuwe!
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Sanitairgebouw

Voetbalveld

Het ruime sanitairgebouw op het Koopvaardĳ Eiland

Het voetbalveld vind je op het sport- en spelterrein naast

heeft familiedouches, kindersanitair en voorzieningen

de velden Koopvaardĳ Eiland en Eendracht.

voor mindervaliden.
Wasserette
Speeltoestellen

Voor de was staan twee wasmachines en twee drogers tot

Verspreid over het terrein en ook bĳ het natuurzwembad

je beschikking in het toiletgebouw op het veld Pampus.

vind je diverse (water)speeltoestellen en airtrampolines.
WiFi
Strandpaviljoen

De velden Koopvaardĳ, Driemaster en Pampus beschikken

In het Strandpaviljoen vind je de receptie, snackbar

over draadloos internet. Onze gasten op de overige

de Kombuis, bar de Kajuit, recreatiezaal het Kompas,

velden kunnen een vaste aansluiting op het netwerk

jeugdruimte het Vooronder en de supermarkt. Bĳ de

krĳgen. Hiervoor kun je bĳ de receptie jouw persoonlĳke

receptie vind je veel informatie over wat er allemaal in de

toegangscode aanschaﬀen. Je kiest zelf de geldigheidsduur.

Betuwe te beleven is.

Om misbruik en overbelasting van het netwerk te
voorkomen, zĳn bepaalde diensten geblokkeerd. Bĳ

Tennisbaan

LaPlace en bĳ McDonalds kun je gratis van het WiFi-netwerk

Bĳ Restaurant La Place liggen twee tennisbanen. Je kunt

gebruikmaken. Meer info is bĳ de receptie beschikbaar.

ze reserveren bĳ de receptie. Hier zĳn ook tennisrackets
en ballen te huur.

Zwembad
In het natuurzwembad is van alles te doen, voor jong

Visvĳver

en oud. Speciaal voor de kleuters is er een afgeschermd

Visliefhebbers kunnen op diverse plekken een hengeltje

ondiep gedeelte met waterspeeltoestel. Grotere kinderen

De faciliteiten op alfabetische volgorde

uitgooien, behalve in de zwemplas aan de zĳde van het

leven zich uit op het klimtoestel en de waterglĳbaan. Ook

Beachvolleybalveld

zwembad en La Place.

is er ruimte genoeg om baantjes te trekken.

Bĳ het voetbalveld op het Koopvaardĳ Eiland vind je het

Dierenweide

Beachvolleybalveld.

Heb je ze al gezien? Onze geiten, kippen, konĳnen en
cavia’s huppelen gezellig rond in de dierenweide naast

Campingwinkel

de receptie.

Versgebakken brood in vele soorten en maten en een
ruim assortiment aan dagelĳkse boodschappen vind

Fietscrossbaantje

je in onze campingwinkel. In de vakantieperiode en

Vlakbĳ het voetbalveld op het Koopvaardĳ Eiland vind je

rondom de feestdagen dagelĳks geopend. Voor de exacte

een baantje om lekker te crossen met je ﬁets.

openingstĳden van de campingwinkel: kĳk op de Rotonde
App!

Hondenuitlaatpad
Het hondenuitlaatpad is gemakkelĳk bereikbaar vanaf

Clubruimte voor onze 12+ gasten

de velden Driemaster, Eendracht, Fregat en Koopvaardĳ

Clubruimte “Het Vooronder” is speciaal voor gasten van

Eiland.

12 jaar en ouder, die op de camping ingeschreven en
aangemeld zĳn. In de schoolvakanties dagelĳks geopend

Jeu de Boules baan

van 12:00 tot 24:00 uur, in het voorseizoen op vrĳdag

Voor het echte vakantiegevoel ga je naar onze jeu de

van 19:00 tot 23:00 uur, op zaterdag van 12:00 tot 24:00

boules baan bĳ het toiletgebouw op het Koopvaardĳ

uur en op zondag van 12:00 tot 19:00 uur. Haal de gratis

Eiland. Geen boules meegenomen? Vraag ernaar bĳ de

clubpas bĳ de receptie en kom ook lekker chillen!

receptie.
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Wandelen langs de Linge

waard. Het lekkerste terras van de Betuwe vind je aan de

Lekker langs de Linge lopen? Door de plaatsen Deil,

rivier de Korne bĳ Restaurant de Prins. In het sfeervolle

Beesd en Rumpt loopt een prachtige wandelroute. Proef

interieur van het restaurant, ingericht met een knipoog

onderweg de Betuwse gastvrĳheid!

naar de Oranjes, geniet je van koﬃe met appeltaart, een
lunch of uitgebreid diner.

Landgoed Mariënwaerdt
Op 1,5 km van Camping De Rotonde vind je Landgoed

Culemborg

Marienwaerdt. Fietsers en wandelaars kunnen via het

In de historische binnenstad met volop gezellige terrasjes,

Lingeveer bĳ Enspĳk het landgoed bereiken.

vind je ook het eigentĳdse museum Elisabeth Weeshuis.
Voor kinderen is kinderboerderĳ/speeltuin De Heuvel een

Buren

aanrader. Net buiten de stad aan de Lek vind je Werk aan

De Betuwe:

In de vesting van het Oranjestadje Buren zĳn tal van ga-

het Spoel, onderdeel van de Hollandse Waterlinie. Een

ruimte en rust midden in Nederland

lerieën en leuke winkeltjes te vinden. Ook het Weeshuis,

prachtige plek om te genieten van kunst, cultuur, natuur,

Marechausseemuseum en de molen zĳn een bezoekje

historie èn lekker eten bĳ restaurant Caatje aan de Lek.

Hartje Nederland vind je in de Betuwe ruimte en rust in

den, bloesem en fruitstalletjes. Wedden dat ze ook jou

een prachtige groene omgeving. Wandelaars, ﬁetsers, ka-

verleiden tot een wandel- ﬁets- of kanotocht? Bĳ de re-

noërs, vissers en vogelaars komen hier genieten. Wie niet

ceptie van camping De Rotonde vind je de infopost van

alleen natuur maar ook cultuur wil beleven, vindt steden

het Regionaal Bureau voor Toerisme. Ze kunnen je daar

als Utrecht, Den Bosch of Gorinchem op minder dan 35

alles vertellen over de leukste uitjes in de omgeving, de

km. Met de kinderen op stap? Je bent zó in De Efteling

mooiste ﬁets- en wandelroutes. Natuurlĳk zĳn hier ook

of Ouwehands Dierenpark. Of je nou uit de regio Utrecht,

volop knooppuntenroutes om uit te kiezen. Kĳk op de Ro-

Rotterdam, Nĳmegen of Brabant komt: dankzĳ de centra-

tonde-app voor actuele informatie.

le ligging is Camping De Rotonde voor iedereen dichtbĳ.
De Betuwe b(l)oeit het hele jaar. Er is voor alle leeftĳden
in alle seizoenen iets te doen. De bloesem, de kersen,
pruimen, appels en peren zĳn altĳd binnen handbereik.
Kom de Betuwe ontdekken, het is dichterbĳ dan je denkt!
De kronkelige dĳkjes langs de Linge, de stoere dĳken en
schitterende uiterwaarden van de grote rivieren de Waal,
Rĳn en Lek, de mooi gerestaureerde forten van De Hollandse Waterlinie, de dromerige dorpjes met boomgaar-
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GeoFort, Herwĳnen

Leerdam, Glasstad

Een fort met heel veel leuke doe-dingen èn in 2016 ver-

Leerdam ligt op minder dan 10 km afstand van De Roton-

kozen tot het beste kindermuseum van de wereld. Alles

de. Bezoek het Glasmuseum, de Glasblazerĳ, de binnen-

draait er om de weg vinden en dat valt nog niet mee in het

stad met het hofje van Mevrouw van Aerden, Aquazoo

doolhof of de desoriëntatietunnel. Bĳzonder is het geu-

(met meer dan 45 aquaria vol kleurrĳke vissen). Of vaar

ren speuren in de zalmendoolhof. Bĳ het GeoFort kun je

met een kano of boottochtje over de Linge naar Leerdam!

naast speuren ook knutselen en klimmen en klauteren in

Wĳ zĳn lid van Ardoer! Lid van zĳn van Ardoer betekent dat we voldoen aan de hoge
kwaliteitsnormen die gesteld worden. Zo moet iedere camping door de gasten beoordeeld
worden met een 8.0 of hoger. En dat doen wĳ, en daar zĳn we trots op!

de gratis toegankelĳke vleermuisspeurtuin. Er is ook een
gezellig 3D café met heerlĳk terras.

Wat is Ardoer? Ardoer is een landelĳk samenwerkingsverband van 32 kwaliteitscampings.
Iedere camping heeft een geheel eigen karakter. Geen dertien-in-een-dozĳn veldjes om je tent

Adresgegevens
Camping De Rotonde

op te zetten, maar kampeerplekken en verhuuraccommodaties die gegarandeerd zorgen voor
een fĳne vakantie.

Panweg 1 | 4157 PB Enspĳk
Tel +31-(0)345-651315

Waar vind je Ardoer? De campings liggen verspreid door heel Nederland. Van de zilte stranden

rotonde@ardoer.com

in Zeeland tot aan de fruitbomen in de Betuwe en de uitgestrekte wateren in Noord-Holland. De

www.ardoer.com/rotonde
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Waar vind
je onze
campings?

Waarom boeken bĳ Ardoer?
Grootste aanbod aan 32 top
kwaliteitscampings in Nederland
Alle campings zĳn door onze gasten
beoordeeld met een 8.0 of hoger
Gevarieerd aanbod in kamperen
en verhuuraccommodaties
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