


“Tent zeer ruim en goed voorzien van alles wat 

je nodig hebt. Bedden lagen lekker.’ ’
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OVER RCN DE 
SCHOTSMAN
Direct aan het prachtige Veerse 
Meer ligt RCN de Schotsman. 
Het vakantiepark ligt net buiten 
Kamperland in het mooie 
natuurgebied ‘de Schotsman’. 
Met alle speeltuinen en (water-)
sportmogelijkheden is er op de 
camping voor iedereen wat te 
beleven. Geniet van de zon en 
een zeebriesje op het 
Banjaardstrand, slechts 3 km 
vanaf de camping. De camping 
heeft een eigen surf- en zeil-
school, verwarmd openlucht 
zwembad en een overdekt 
zwembad. Een echt paradijs 
voor alle waterliefhebbers.

“Wederom genoten van een leuke vakantie in de heerlijke 

Villatent. Veruit de mooiste accommodatie op de camping!”
OVER VILLATENT

Bij Villatent nemen we jouw 
vakantieplezier zeer serieus! 
Wij bieden de charme van 
kamperen en de luxe van 
thuis. Wij zorgen ervoor dat  
er op je vakantielocatie een 
compleet ingerichte Villatent  
klaarstaat die van werkelijk 
alle gemakken voorzien is. 
Eigen badkamer? Ook dat is 
gewoon mogelijk. Zo zorgen 
wij ervoor dat jij direct kan 
genieten van je welverdiende 
vakantie.
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Enschede

1. Country Resort de Papillon
2. Vakantiepark Sallandshoeve
3. Vakantiepark de IJsvogel  

4. Recreatiepark de Lucht
5. Camping Betuwestrand
6. Parc de Witte Vennen 
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7. Camping ‘t Geuldal
8. RCN de Schotsman
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3,2,1, HET IS TIJD 
VOOR VAKANTIE...

Omdat we je het zo makkelijk mogelijk willen 
maken en we vooral willen dat jij 100% uitgerust 
terugkomt van je vakantie, hebben wij alvast wat 
speurwerk voor je verricht. Wat je alleen nog te 
doen staat? Deze virtuele gids op je telefoon of 

desktop downloaden en ervoor zorgen dat je 
hem gedurende je vakantie overal bij de hand 
hebt. Naast handige weetjes zoals het dichts-
bijzijnde tankstation of de lokale supermarkt, 

helpen we je ook graag een handje als het gaat 
om de leukste steden die je kunt bezoeken.

Liever een keer uit eten?
Blader snel verder, want de lekkerste 
restaurants staan voor je op een rij.

Voor nu wensen wij je alvast heel veel 
inpakplezier en laat het glamping 

avontuur beginnen.



WATERSPORT 

Echte waterratjes voelen zich 
helemaal thuis bij RCN de 
Schotsman. Direct op het park 
vind je een surf- en zeilschool. 
Hier kan iedereen lessen 
nemen. Er is natuurlijk ook de 
mogelijkheid om zelf het water te 
verkennen. Blijf je liever droog? 
Dan kan je een bootje huren bij 
de camping. Op loopafstand van 
het park vind je een waterskibaan 
en aquapark. Of je nu een 
beginnend of al meer ervaren 
watersporter bent, iedereen kan 
hier terecht. Wat wordt jouw 
eerste activiteit?

Op RCN de Schotsman worden 
de leukste activiteiten voor 
jong en oud georganiseerd. 
Van sporten en knutselen tot 
dansen en speuren met Alex 
Avontuur & Speurhond Sammy. 
Voor de echte ontdekkings-
reizigers is er de RCN 
Kruimelpadclub. Ga samen 
met Alex & Sammy op pad om 
allerlei spannende avonturen 
te beleven en opdrachten 
te doen. Wordt jij een echte 
Kruimelheld? 

RECREATIE
PROGRAMMA

CROISSANTERIE 

BUITENZWEMBAD

BINNENZWEMBAD

AQUAPARK

SURF- EN ZEILSCHOOL

BOOTVERHUUR

BOTENSTEIGER

BRASSERIE

MINICLUB & ANIMATIE 

SPEELTUINEN

TENNISBANEN

SPORTVELDEN

FIETSEN EN SKELTERS

Op de Camping 



BLOKARTEN

Ervaar de sensatie van blokarten, 
powerkiten of powerbuggyen op 
het Noordzeestrand bij de 
Brouwersdam. Er worden het 
hele jaar door leuke clinics 
gegeven op zaterdag en zondag. 
Je begint met wat theorie over 
het besturen van de blokart. 
Daarna is het de hoogste tijd 
om zelf het strand op te gaan, 
om vervolgens twee uur lang te 
racen. Het ideale dagje uit voor 
wat avontuur!

Adres: Brouwersdam 22, 
3253 MM, Ouddorp

31,5 km vanaf RCN de Schotsman

DELTAPARK 
NEELTJE JANS
Bij Delta Park Neeltje Jans kan je 
alles zien over de Deltawerken, de 
watersnoodramp in 1953, zee-
dieren en het onderwaterleven van 
de Oosterschelde en Noordzee. 
Hier beleef je de geschiedenis 
helemaal opnieuw. Maak een 
indrukwekkende wandeling door de 
Stormvloedkering, sta oog in oog 
met tropische haaien in het Bluereef 
aquarium en vind verkoeling in de 
Aquasplash. Jullie bezoek is pas 
compleet nadat je de zeehonden en 
zeeleeuwen shows hebt gezien.

Adres: Faelweg 5
4354 RB, Vrouwenpolder

7 km vanaf RCN de Schotsman

Een vakantie in Zeeland is 
natuurlijk niks zonder een dagje 
naar het strand. Het prachtige
Banjaardstrand ligt op slechts 3 km 
vanaf de camping. Je kijkt uit op het 
bekendste Deltawerk: de Ooster-
scheldekering. Wist je dat dit strand 
een van de schoonste stranden van 
Nederland is? Gooi je handdoekje 
maar uit, neem een bal mee en 
geniet van de zon. 

Mooie grachtenpanden, kronkelende 
steegje, het stadhuis en de toren 
‘Lange Jan’: er valt van alles te 
bewonderen in Middelburg. Klim 
boven op de toren en geniet van 
het fantastische uitzicht. Elke 
donderdag is er markt in de stad. 
Struin langs alle kraampjes en geniet 
van een lekker visje. Voor de echte 
lekkerbekken: een Zeeuwse bolus 
mag natuurlijk niet ontbreken!

BANJAARDSTRAND MIDDELBURG

TIP: 
ZEELAND IS EEN IDEALE UITVALSBASIS 
VOOR MOOIE FIETSTOCHTEN.

IN DE BUURT  

HANDIG OM TE 
WETEN:
SUPERMARKT ALBERT HEIJN: 
Adres: Ruiterplaatweg 5, 
4493 PG Kamperland
4,1 km vanaf de camping

ZIEKENHUIS: 
Adres: Koudekerkseweg 88, 
4382 EE Vlissingen
24,8 km vanaf de camping 
PINAUTOMAAT: 
Adres: Ruiterplaatweg 25, 
4493 PG Kamperland
8,6 km vanaf de camping 

TANKSTATION: 
Adres: Ruiterplaatweg 2b, 
4493 PG Kamperland
4,2 km vanaf de camping



    

* Twee slaapkamers
* Tweepersoonsbed
* Twee stapelbedden
* Douche
* Toilet
* Wasbak

7 x 5 m

6 personen

Op RCN de Schotsman 
vind je onze prachtig 

luxe Villatent inclusief 
sanitair XL en de 

Villatent Compact. 
Dit zijn mooie 
safaritent voor 
maximaal 6 en 

maximaal 4 
personen.

Handdoeken, 
theedoeken en 

bedlinnen zijn helaas 
niet inbegrepen.

  

COMPACT LUXE XL
met sanitair

ONZE TENTEN 

* Twee slaapkamers
* Tweepersoonsbed
* Stapelbed 

4 x 4 m

4 personen

Elke Villatent is voorzien 
van een keuken met 
koelkast, Nespresso, 

Outdoorchef BBQ, 
steigerhouten meubels 

en een hangmat. 
Kijk voor een complete 

inventarislijst op: 
www.villatent.nl/villa

-tenten

Let op: onze Compact 
beschikt niet over een 

BBQ en hangmat.



Wat maakt jouw vakantie nou écht tot een glampingvakantie? 
Deel jouw unieke glampingmoment met de hashtag #villatent 

op Instagram of Facebook. 

Volg @villatent ook direct en blijf zo op de hoogte van alle 
ontwikkelingen en inspiratie op glampinggebied.

Wij staan voor je klaar!
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