
Welkom
bij Camping Muralt

Alstublieft: onze nieuwe kijk op kamperen.
Maak kennis met onze familiecamping, gele-
gen aan de noordwest rand van het Zeeuwse 
eiland Schouwen-Duiveland. Camping Muralt 
ligt aan de rand van het dorp Scharendijke en 
op slechts 3 km van het brede Noordzeestrand 
en het Grevelingenmeer. Het gezellige centrum 
van Scharendijke, met o.a. een grote super-
markt en diverse horecagelegenheden, is op 
loopafstand van de camping.

Met rust en gezelligheid hoog in het vaandel  
combineert Muralt een intieme sfeer met een 
veelzijdige omgeving. Neem ook eens een duik 
in Muralt!

Erika en Bastian Hanson  

Elkerzeeseweg 34
4322 NB Scharendijke
T 0031 (0)111-671575
F 0031 (0)111-671225
E hallo@campingmuralt.nl
www.campingmuralt.nl



Ontdek het eiland
Op schouwen-Duiveland vind u 
vele wandel- en fietspaden die 
u de gelegenheid geven om de 
prachtige combinatie van zee, 
natuur en polderlandschap te 

ontdekken. Op slechts 15 km afstand vindt u boswach-
terij Westenschouwen. In dit grote bos- en duingebied 
combineert u een schitterende fietstocht met een 
dagje strand op de kop van Schouwen. 

Het nabij gelegen Grevelingenmeer is een fantastisch 
gebied om te recreëren. Er is veel watersport moge-
lijk zoals surfen en duiken. Vogelspotters weten het 
(broed)gebied ook te vinden voor 
zijn rijkdommen. Maak eens een 
rondvaart over het Grevelingen- 
meer en bekijk al het moois eens 
van een andere kant.

Wilt u gezellig winkelen, dan bent 
u in 10 autominuten in Zierikzee. 
Culturele lokaties vindt u ook in Brouwershaven en 
Haamstede. Bij de receptie helpen we u graag verder.

Kampeerplaatsen
Camping Muralt geeft u meer dan genoeg ruimte voor 
een geweldige vakantie. Wij bieden u verschillende 
soorten kampeerplaatsen, zodat er altijd een plek is dat 
perfect bij uw vakantiegevoel past. U kunt kiezen uit 
een Comfortplaats (120 m2) en een
Mediumplaats (60 m2). Daarnaast
zijn er verharde plaatsen voor uw
camper. Zo kunt u als dagrecreant
van de Grevelingen gemakkelijk op
en af rijden. Deze plaatsen liggen
op royale, door hagen gescheide,
opgezette veldjes met veel privacy.
Uiteraard mag uw huisdier gewoon mee op vakantie. 

Wilt u meer informatie over onze camping? Neem dan 
eens een kijkje op onze nieuwe website. Wilt u direct 
contact, dan kunt u vrijblijvend bellen naar 0111-671575.

Nieuw sanitairgebouw
Camping Muralt heeft een nieuw verwarmd 
sanitairgebouw, geplaatst in 2010. Dit gebouw 
bevat onder meer een wasserette en een speciale 
wasruimte voor kinderen en baby’s. 

Vermaak voor kinderen
Camping Muralt heeft een groot speelterrein. 
Tijdens de hoogseizoenweekenden zijn er spring-
kussens aanwezig en in de zomervakantie staat 
ons recreatieteam voor u klaar. 
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