strandlodge
Op vakantiepark Schouwen staan
12 prachtige strandlodges.
Gezellig en met een mooie grote
veranda. Het weer speelt geen
rol meer, je kunt altijd buiten
verblijven.
Deze bungalow heeft 2 slaapkamers met 2 losse bedden.

vakantie vieren zoals u het wilt...
GREENHOUSE

Vakantiepark Schouwen heeft 3
bungalows van het type Greenhouse.
Uniek aan deze bungalow is dat deze
circulair gebouwd is en geheel op
elektra draait. De Greenhouse is een
ruime bungalow voor 4 personen
met infrarood cabine. Er zijn 2 slaapkamers met losse bedden.

woodlodge

Van deze leuke woodlodges hebben
wij er 3! Sfeervolle, luxe lodges met
een mooie grote veranda om gezellig
met familie een heerlijke zomeravond door te brengen.
Een woodlodge is geschikt voor 6
personen, met 2 slaapkamers met
losse bedden en een leuke bedstede:
superleuk voor kids.

Vakantiepark Schouwen BV
Hoogenboomlaan 28
4325 DJ Renesse
T : +31 111-461231
E : info@vakantieparkschouwen.nl

beachhouse

Op het park zijn 5 bungalows van
het type Beachhouse. Deze bungalows zijn sfeervol ingericht met
een beachy tintje. De Beachhouse
is geschikt en ingericht voor vier
personen, met twee slaapkamers
met losse bedden.

bungalow b

Bungalow B is een vrij basic bungalow,
maar met alles binnen handbereik
voor een heerlijk verblijf. Van het
bungalow type B hebben wij er 7.
De bungalow heeft 2 slaapkamers met
stapelbed en 1 met 2 losse bedden.

strandchalet

Op Vakantiepark Schouwen staan
18 ruime, stoere strandchalets,
geschikt voor 6 personen. In de
woonkamer zit een zithoek en een
eetgedeelte met een ruime tafel
waaraan je heerlijk kunt blijven
natafelen. Met de open keuken is
alles een geheel. Verder zijn er 2
slaapkamers met losse bedden en
een met kajuitbed.

chalet

Ons vakantiepark biedt 8 eenvoudige vrijstaande 4-persoons
chalets om je een prettige
thuisbasis te bieden voor de vele
activiteiten die je kunt beleven
op Schouwen-Duiveland. Dit
chalet heeft 1 slaapkamers met
2 persoonsbed en 1 kamer met
stapelbed.

www.vakantieparkschouwen.nl

WELKOM

op het leukste
vakantiepark
voor gezinnen & families

Bungalows, chalets, camper- of kampeerplaatsen

Vakantie vieren
zoals u het wil. . .
ontbijtshop
Welkom op vakantiepark Schouwen in Renesse. Een gezellig vakantiepark voor het hele gezin, op een heerlijke locatie waar alles dichtbij
is! Op loopafstand van de Noordzee en de gezellige badplaats Renesse,
omringd door bos- en duinlandschappen liggen onze knusse houten
chalets en luxe, ruime bungalows. Natuurlijk is kamperen op onze kleinschalige camping of met een camper op onze ruime verharde
camperplaats ook genieten. De Vrouwen van Schouwen en hun hele
team heten jullie graag welkom!

P 00 m naar het strand
500m naar Renesse
leuke vakantiehuisjes
escape room
verhuur alleen
aan families
animatieteam
in het hoogseizoen
voor iedere leeftijd
is er wat te doen!
gezellig eetcafE
met heerlijk eten
prachtige fietsroutes
Entertainment
Kiki de Ranger neemt de kids
tijdens de Pasen, meivakantie
en de zomer mee op avontuur.
Van hutten bouwen tot water
zuiveren. De prachtige natuur staat
centraal tijdens deze activiteiten.
Ook zorgen de Kids Rangers ervoor
dat het bos schoon blijft. Bij aankomst op het park ontvang je ons
entertainmentprogramma waarin
alle informatie precies vermeld wordt.

Nieuwe huurobjecten
Op vakantiepark Schouwen zijn
veel nieuwe huurobjecten geplaatst.
Heerlijk vrij en luxe van opzet voor
4 tot 6 personen.Kijk op de achterzijde van deze informatiefolder.

KAMPEERPLAATSEN
Kampeerplaatsen

LEUKE SPEELTUIN
Fijne camperplaatsen
Onze 14 camperplaatsen van 100 m²
hebben een goed verharde ondergrond met een eigen grastuin. U
heeft (16 ampère) stroom, een vuilwaterput, een servicestation en
een schoon water tappunt. De apart
gelegen plekken hebben een eigen
sanitairgebouw met douche, toilet
en wastafel in een ruimte. Ook zijn
er nog 15 plaatsen tegen het bosrijke gebied van de Vroonplas aan.

Onze kampeerplaatsen voor je tent,
caravan of camper bus zijn omringd
door struiken en boompjes. Een
prachtige groene omgeving. Je
voelt je vrij, terwijl het park ook
erg overzichtelijk is. De kampeerplaatsen zijn 80 m² of 125 m²
groot. Iedere plek heeft 16 ampère
stroom, een watertappunt, een
rioolaansluiting en CAI voor de
televisieontvangst.

Bruisend Renesse

Mooie duikspots
Vroonplas

LEKKER DICHT
BIJ HET STRAND
es
Prachtige fietsrout

RUIME CAMPERPLAATSEN

Manege Grol

