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Dé camping aan het Brielse Meer
WELKOM BIJ CAMPING EN JACHTHAVEN DE MEEUW
Bij De Meeuw verblijf je aan het Brielse Meer en op loopafstand
van de historische vestingstad Brielle. De waterrijke omgeving is
een genot voor alle vissers en watersportliefhebbers. Daarnaast
geniet je ook nog van alle faciliteiten die De Meeuw te bieden
heeft. Je hebt vanaf De Meeuw niet alleen direct toegang tot het
Brielse Meer, maar ook tot onze eigen jachthaven, ons strandje,
eetcafé, snackbar, speeltuin en nog veel meer! Vakantie vieren
bij De Meeuw kan ook nog eens samen met je hond!
Kom jij genieten op een prachtig park met vele mogelijkheden?

‘Fantastisch park met een prachtige ligging’

4

5

Uniek kamperen in Brielle

‘Heerlijke ervaring!
Mooie locatie, goed verzorgd
en gezellige sfeer.’

Kampeer jij het liefst in je eigen tent, camper of caravan? Kom
je het liefst alleen, met de familie, met je hond(en) of met een
grote groep? Het is allemaal mogelijk, want bij De Meeuw kampeer
je zoals jij dat het liefst doet.
Wat maakt het kamperen bij De Meeuw zo uniek? Je verblijft op
een ruime kampeerplaats vlakbij het Brielse Meer, de camping
beschikt over een eigen jachthaven en eigen strand. Daardoor kan je
maximaal genieten van de waterrijke omgeving. Maar er is nog
meer: huur een sup, sloep, fiets, laat de kinderen spelen in de
speeltuin of doe mee met één van de georganiseerde activiteiten.
Bij De Meeuw hoeft niemand zich te vervelen.
Is een vakantie van een paar weekjes in de zomer niet voldoende?
Kom dan een heel seizoen kamperen! Van april tot en met oktober,
ieder moment vakantie vieren wanneer jij dat wilt.
Kamperen bij De Meeuw:
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10 ampère elektra

Inclusief warm water

Inclusief elektriciteit

Inclusief Wifi

Gratis douchen

Tot 4 honden gratis toegestaan
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Ontdek de gezellige
accommodaties van De Meeuw
EEN VERBLIJF DAT BIJ JOU PAST
De Meeuw beschikt over een aantal vrijstaande accommodaties.
De accommodaties zijn van alle gemakken voorzien en je vindt
altijd een accommodatie dat bij je past! Naast prachtige chalets
tot zes personen met een fijn terras, beschikt De Meeuw ook over
knusse Brielse lodges en pittoreske trekkershutten. Ook ideaal
voor vakantievierders die op doorreis zijn! Geniet samen van een
vakantie in één van de unieke accommodaties. Dit kan ook samen met
je hond, want die is ook in een aantal accommodaties toegestaan.
Nieuwsgierig hoe de accommodaties er van binnen uitzien? Kijk
op www.demeeuw.nl/verhuur.

Veelzijdige omgeving
Aan het Brielse Meer
Verblijf met hond
Accommodaties tot 6 personen
Honden zijn in een aantal
accommodaties welkom!

Trekkershut Plus
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5- en 6-persoons

chalet

Trekkershut

Brielse lodge

Brielse lodge
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Genieten van het Brielse Meer

ENORM VEEL WATERPRET
Camping De Meeuw staat bekend om de waterrijke omgeving en
de eindeloze mogelijkheden op en rondom het water. Ga zonnen
op ons eigen strand of ga er actief op uit.
HUUR JE SLOEP, SUPBOARD OF WATERFIETS
OP DE CAMPING
Suppen is super leuk om te doen voor jong en oud! Het is
makkelijk om te leren, het werkt ontspannend maar tegelijkertijd
is het ook nog eens een intensieve training voor je hele lijf!
Ben je meer toe aan een ontspannen boottochtje? Huur dan
een sloep bij Eetcafé de Brielse Meeuw, neem lekkere hapjes en
drankjes mee aan boord en geniet vanaf het Brielse Meer van het
gezellige stadje Brielle.
Voor het huren van een sloep, supboard of waterfiets hoef je
de camping niet af! Je huurt het gewoon bij Eetcafé de Brielse
Meeuw!

Oneindig veel
waterplezier:

Suppen
Sloep huren
Waterfietsen
Eigen strandje
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Jachthaven

Zelfs met je eigen boot kun je bij De Meeuw
terecht! De camping beschikt over een
jachthaven die is ontstaan uit de vroegere
fortgracht van de Havenbatterij. De meeste
plaatsen zijn jaarplaatsen, maar er zijn ook
enkele passantenplaatsen aanwezig die je
vooraf kunt reserveren. Ook beschikt de
jachthaven over een eigen trailerhelling.

Camping met jachthaven
160 ligplaatsen
Aan het Brielse Meer
Eigen trailerhelling
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Super veel speelplezier
Jong en oud vermaakt zich bij Camping
De Meeuw. Ook voor de jeugd en de
allerkleinsten is er genoeg te beleven. De
kinderen kunnen lekker knutselen in de
kids knutselclub, spelen in de speeltuin,
voetballen op het voetbalveld en uiteraard
zwemmen en spelen in het Brielse Meer.
Tijdens de schoolvakanties* is er voor alle
leeftijden een recreatieprogramma met
variërende sport- en spelactiviteiten.

Super veel Vacantiefun:

Extreme VR
Huttenbouwfeest
Spooktocht
Paintball
Kinderviswedstrijd
Schuimparty
Zeskamp
Beachparty
Voetbaldag

Fotograaf: Wim de Bruijne
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*Er is een recreatieprogramma tijdens Pasen, meivakantie, Hemelvaart,
Pinksteren en de zomervakantie week 29 t/m 35.
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Voor de lekkere trek
‘Wij hebben heerlijk genoten van de camping, de omgeving
en het eten in de Brielse Meeuw.’

Voor een gezellige avond of lekker eten en drinken hoef je het
park niet af! Hiervoor ga je gewoon naar Eetcafé De Brielse
Meeuw. Naast heerlijk eten beschikt het eetcafé over maar
liefst twee terrassen. Kijk uit over het mooie Brielse Meer
terwijl je geniet van je borrel of diner.
Voor een lekkere snack kan je terecht bij de snackbar. Er is een
uitgebreid assortiment aan friet, pizza’s, snacks, frisdranken
en verpakt ijs. Geniet van je maaltijd op het terras van de
snackbar, of neem je eten lekker mee naar je accommodatie
of kampeerplaats.
Wat is er nou fijner dan wakker worden met de geur van verse
broodjes? Bestel je broodjes online via de broodjesservice of
bij de receptie.

Lekker smullen:

Gezellig terras
Mooi uitzicht over het Brielse Meer
Borrelen
Broodjesservice
Fotograaf: Wim de Bruijne
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Het hele jaar genieten
met een jaarplaats bij De Meeuw

Het is ook mogelijk om het hele jaar te verblijven bij De Meeuw. Krijg je niet genoeg van
de prachtige omgeving, de waterpret en het gezellige stadje Brielle? Dan is een jaarplaats
echt wat voor jou! Je eigen vakantiewoning aan het Brielse Meer, wie wil dat niet?
Voor meer informatie kun je bellen naar 0181-412777 of mailen naar info@demeeuw.nl
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Ontdek de veelzijdige omgeving
‘Leuke camping om de stad Brielle en omgeving te
ontdekken. Prachtige omgeving om te fietsen.’

Camping De Meeuw bevindt zich in een waterrijk gebied.
De camping ligt aan het Brielse Meer, waardoor er enorm
veel waterplezier binnen handbereik is. Daarnaast ligt de
historische vestingstad Brielle op loopafstand van de camping. Ook voor een dagje eropuit is er voldoende vermaak.
Een dierentuin, kinderspeelparadijs en zwemcomplex zijn
allemaal in de buurt. Kortom: meer dan genoeg te beleven!
Optimaal genieten van de omgeving:

Actief eropuit
Watersport
Brielse Meer
Vestingstad Brielle
Dagjes uit
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Heel graag

tot ziens

bij Camping en Jachthaven De Meeuw
Camping en Jachthaven De Meeuw
Batterijweg 1 3231 AA Brielle
Tel: +31 (0) 181 412 777 | E-mail: info@demeeuw.nl
www.demeeuw.nl
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