
Groene oase

Bloeiende bomen, een tuintje met vlinderplanten en tussendoor 
een speeltuintje of sportveld maken Camping Wulpen tot 
een fijne vakantieplek in een natuurlijke omgeving. Door de 
gemoedelijke sfeer en het persoonlijke karakter voelen jong en 
oud, rustzoeker en actieveling zich snel thuis.

Kampeerplaats naar wens
Camping Wulpen biedt ruime kampeerplaatsen voor caravan, 
vouwwagen en tent op een plaats die bij uw wensen past. Een 
gedeelte van de camping is ingericht voor jaarplaatsen met 
stacaravans en chalets. 

Campers welkom
Onze camping is uitermate geschikt voor campers. De 
camperplaatsen hebben een verharde ondergrond en er is een 
camperservicepunt aanwezig.

Op slechts 1,5 kilometer van de kust, tussen het wuivende graan, 
de kronkelende dijkjes en de stoere knotwilgen van het Zeeuws-
Vlaamse polderland vindt u onze charmante familiecamping 
Wulpen.

Door de sfeervolle veldjes, de bloeiende boomgaard en de variatie 
in beplanting is Camping Wulpen een groene oase van rust. Een 
ideale plek om even alles achter u te laten en u compleet over te
geven aan het vakantiegevoel. U ruikt de zalig zilte zeelucht, 
want het strand van Cadzand-Bad en natuurgebied ’t Zwin liggen 
op steenworp afstand.  

Wij kijken ernaar uit uw verblijf onvergetelijk te maken!

Boud en Lilian Bakels

Zeeën van ruimte

Vierhonderdpolderdijk 1

4506 HK Cadzand

+31 (0)117 39 12 26 

info@campingwulpen.nl 

www.campingwulpen.nl 

Camping Wulpen Cadzand

Informeer naar onze scherp 
geprijsde arrangementen

Een charmante familiecamping
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Onze camping ligt op 1,5 kilometer 
van het strand, midden in de 
Zeeuwse polder én vlakbij België. Via 
bewegwijzerde fiets- en wandelroutes 
vindt u gemakkelijk uw weg. Eén 
van onze favorieten? Een tocht over 
de duinpaden langs de 17 kilometer 
kustlijn blijft boeien. 

Fietsen langs zee

Heerlijk op het strand kastelen 
bouwen, haaientanden zoeken, 
zwemmen in de Noordzee of een 
wandelingetje naar de gloednieuwe 
jachthaven in Cadzand. Trek in een 
hapje of drankje? Verspreid over het 
strand staan wel zes strandpaviljoens!

cadzand-bad

Tijdens de zomermaanden staat ons 
enthousiaste animatieteam klaar 
met sportieve, creatieve en culinaire 
activiteiten voor jong en oud. In de 
verschillende speeltuintjes en op de 
sportvelden kan uw kroost lekker 
ravotten. Kleintjes spelen en knutselen 
naar hartenlust in het Wulpenhoekje.

animatie
Via onze receptie reserveert u 
eenvoudig een fiets naar keuze. 
Wij verhuren luxe dames- en heren 
(elektro) fietsen, kinderfietsen, 
kinderzitjes en bolderwagens. Ook een 
skelter en een trapkar voor 
4 personen staan voor u klaar.

Fietsverhuur
Ook tijdens de vakantie is WiFi 
inmiddels onmisbaar. Op uw kampeer-
plaats kunt u gebruik maken van ons 
gratis WiFi netwerk. 

WiFi

Vanaf de camping  fietst u in een mum 
van tijd naar het Zwin Natuur Park 
in Knokke-Heist. Deze internationale 
luchthaven voor vogels is een unieke 
combinatie van een bezoekerspark en 
een natuurgebied. 

zwin natuur park

Het pittoreske boekendorp Damme met 
rondom prachtige polderlandschappen, 
Middeleeuws Brugge met een betoverende 
binnenstad, het mondaine Knokke-Heist 
met flaneer boulevard en vele shops en 
galeries… En dat allemaal om de hoek! 

gastvrij vlaanderen

In het campingwinkeltje vindt u 
alles voor een heerlijk ontbijt en een 
beperkt assortiment levensmiddelen. 
In het voor- en naseizoen kunt u 
hiervoor in de receptie terecht.

verse broodjes

Combineer een mooie wandeling 
over de vestingwallen met 
een middagje shoppen en een 
bezichtiging van het enige Belfort 
van Nederland. De vele terrasjes 
nodigen uit om even te pauzeren.
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