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Kom ook Ont-moeten 
in de Betuwe!

De Rotonde
Betuwe



Hartje Nederland, midden in de groene Betuwe, vind je 
Camping De Rotonde. Centraal gelegen, nabij A2 en A15. 
Of je nu kind bent, ouder of grootouder: hier heb je geen 
tijd om je te vervelen. 

Kom ont-moeten: even helemaal niets moeten, doen 
waar je zin in hebt en nieuwe vrienden ontmoeten. 
Voor toeristische kampeerders hebben we mooie ruime 
plaatsen op het Koopvaardij-eiland. 

Of huur eens een waterchalet om lekker te ont-moeten aan 
de waterkant. Kom in het voor- of naseizoen de prachtige 
Betuwe verkennen: op de fi ets, te voet of huur een kano. 

Het team van De Rotonde ontmoet je graag voor een 
spetterend verblijf!

Welkom
op onze camping!
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Camping De Rotonde heeft volop speelmogelijkheden 
voor kinderen rondom het natuurzwembad met 
zonneweide. Maar ook op de kampeervelden staan 
leuke speeltoestellen. Zo kun je vanuit je luie stoel een 
oogje in het zeil houden! 

Tennissers kunnen een balletje slaan op de tennisbaan 
en visliefhebbers kunnen een hengeltje uitwerpen in 
de speciale visvijver. Ook is er een jeu-de-boules-baan. 
Geen zin om te koken? Restaurant La Place ligt op 
loopafstand van de camping!
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Samen met je nieuwe vrienden klimmen en klauteren, 
lekker zwieren aan de kabelbaan, schommelen, 
springen op de airtrampo’s en voetballen op het 
pannaveldje. Dat is het Betuwse Buitenleven, 
waar kinderen tot een jaar of 12 dol op zijn! In de 
schoolvakanties beleef je met Mees en Merel van 
het animatieteam leuke avonturen rondom het mini 
openluchttheater.
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In de directe omgeving van Camping de Rotonde is van alles 
te doen. Heerlijk wandelen op Landgoed de Mariënwaerdt, 
lekker fi etsen over de dromerige dijkjes langs de Linge, of 
huur eens een kano. Kom genieten van de bloesem in het 
voorjaar en van prachtig en lekker fruit in het najaar. Laat je 
verrassen door de historische stadjes Buren en Culemborg. 
Maar ook grote steden als Utrecht en Den Bosch zijn binnen 
een half uur met de auto te bereiken, net als De Efteling en 
Ouwehands Dierenpark in Rhenen.
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door de Betuwe, hartje Nederland…

Adresgegevens
Camping De Rotonde
Panweg 1 | 4157 PB Enspijk
Tel +31-(0)345-651315
rotonde@ardoer.com
www.ardoer.com/rotonde
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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! raak je bij Ardoer nooit uitgekeken! 

Ardoer App!

Bijzondere
accommodaties

Grote variatie
kampeerplaatsenMeer 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!

Akkertien

Noorder Sandt

Hertshoorn

Paardekreek

Wije Werelt

Duinoord

Noorder Sandt



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!


