Tempelhof
Noord-Holland

Voor een topvakantie
aan zee en strand!

www.ardoer.com/tempelhof

Camping
Tempelhof

Het is altijd Tof op Camping Tempelhof!
Waar de zeebries over de duinen waait, de tulpen-velden

Vergeleken met de rest van het land valt in deze streek de

bloeien en de molenwieken draaien…

minste neerslag en is er de meeste zonneschijn.

Daar vind je Camping Tempelhof, een luxe en goed

Uitdagende en inspirerende omgeving

verzorgde camping in de Noord-Hollandse badplaats

De camping ligt te midden van het zo kenmerkende Noord-

Callantsoog. Of je nu rust of gezelligheid zoekt, sportief

Hollandse landschap, waaronder de uitgestrekte polders

bezig wilt zijn, dan wel de omgeving wilt verkennen, bij

en bloembollenvelden, die een waar paradijs vormen voor

Camping Tempelhof ben je op het juiste adres.

ﬁetsers, wandelaars, sportvissers en rustzoekers.
Binnen een straal van 35 kilometer vind je tal van

Er valt zoveel te genieten…

mogelijkheden tot uitstapjes, zoals het Marine Museum en

Op ruim een kilometer afstand ligt het prachtige zandstrand

Fort Kijkduin in Den Helder, de gezellige stad Alkmaar of

van Callantsoog. Achter de duinenrij kan men ongestoord

het kunstenaarsdorpje Bergen.

zonnebaden, spelen, zwemmen, vliegeren, paardrijden of
van een kopje koﬃe genieten op één van de strandtenten.

Dit gevarieerde stukje Nederland biedt bij ieder weertype
voor elk wat wils en is daardoor een bezoek meer dan

En waar is de lucht frisser en zuiverder dan aan zee?

waard!!!
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Sport- en Animatieteam

Het water is dertig graden, en de waterglijbaan maakt

In het hoogseizoen is er een recreatieteam dat zorgt voor

het geheel compleet. Als campinggast kan je ook onze

een gevarieerd activiteitenprogramma. Zo heeft elke week

4-persoons sauna huren en zo helemaal tot rust komen.

een ander thema, zoals circusweek, musicalweek enz. De
activiteiten vinden plaats in het theater “De Kleine Tempel”.

Fitness Tempel

‘s Morgens begint het met knutselen voor de kleintjes, ‘s

Voor het op peil houden van jouw conditie hebben

middags is er altijd een leuke buitenactiviteit. ‘s Avonds

wij de “Fitness Tempel”, hierin staan verschillende

na het theater valt er ook genoeg te beleven, is het niet

cardio

een playbackshow of kinderdisco, dan is het wel een

trainingstoestellen. Zo blijf je ook tijdens de vakantie ﬁt!

ﬁtnesstoestellen,

spinningﬁetsen

en

kracht-

spooktocht of een vossenjacht.
Horeca
Tempel du Sportifo

Wie gezelligheid zoekt is in onze bar/ restaurant aan het

De topper van de camping is Tempel du Sportifo, een

juiste adres. Je kunt er relaxed een drankje nuttigen en het

multifunctionele sporthal, waar allerlei (bal)activiteiten

avondprogramma biedt de nodige variatie met o.a. bingo,

gehouden worden, zoals voetbal, basketbal, volleybal en

live muziek, karaoke of gewoon een potje biljarten.

tennis. In het hoogseizoen is er ’s morgens gelegenheid voor
tennis en ’s middags een afwisselend sportprogramma.

Natuurlijk kan je ’s avonds in het restaurant genieten

Iedere avond is er een speciaal toernooi, bijvoorbeeld

van een heerlijk á la carte diner, bijvoorbeeld het Zijper

voetbal, volleybal, basketbal of hockey. Ook is er een

Vispotje of de beroemde Schnitzel du Chef. Of valt de keus

klimmuur van 6 meter hoog, waar tijdens het hoogseizoen

op ons driegangen weekmenu? De kinderen zullen zich

onder begeleiding klimcursussen gegeven worden.

uitstekend vermaken in de leuke kinderspeelhoek, waar ze
naar hartenlust kunnen spelen.

Zwembad
Ook als het minder mooi weer is, zal je je prima vermaken op

In onze snackbar kan je terecht voor een snelle hap

Camping Tempelhof. Speciaal hiervoor is er het zwembad.

(natuurlijk gebakken in verantwoord frituurvet), meeneem
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maaltijden, waaronder een schnitzel of bamiplate en

vijf personen en voorzien van twee slaapkamers, waarvan

natuurlijk voor een overheerlijk softijsje.

één met een tweepersoonsbed en een kinderkamer met
drie bedden, waarvan een stapelbed.

Direct bij de ingang bevindt zich de supermarkt. Hier kan je

Verder is er een keuken met oven/magnetron, een

gemakkelijk en snel al de dagelijkse boodschappen doen.

eethoek en een zithoek (met TV en cd-speler). Natuurlijk

Iedere ochtend verse broodjes, ook op zondag. Tevens zijn

is er ook een douche en toilet aanwezig. Huisdieren niet

er diverse landelijke dagbladen verkrijgbaar.

toegestaan.

Zorgeloos kamperen

Sanitair

Comfortplaatsen

De sanitaire voorzieningen zijn ons absolute visitekaartje.

Op Camping Tempelhof zijn alle plaatsen voorzien van

Twee moderne gebouwen, schoon, licht, warm, gezellig en

een 10 Ampére stroomaansluiting, afvoer, waterkraan,

voorzien van alles wat denkbaar is: met gerecycled water

aansluiting voor centrale antenne en draadloos internet.

doorgespoelde toiletten, verwarming door zonnepanelen,

Omdat de plaatsen autovrij zijn, is het voor gezinnen met

wascabines, douchecabines, invalidenvoorzieningen, baby-

jonge kinderen zeer geschikt.

en peuterbadkamer met kinderbadje en aankleedkussen
en een echte kleuterdouche.

Luxe chalets Tempelier
Op Camping Tempelhof kan je ook luxe en comfortabel

Of wil je liever jouw eigen badkamer? Per gebouw zijn twee

ingerichte chalets huren. Deze zijn geschikt voor maximaal

privé badkamers aanwezig.
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Adresgegevens
Camping Tempelhof
Westerweg 2
1759 JD Callantsoog - Holland
Tel. +31-(0)224-58 15 22
tempelhof@ardoer.com
www.ardoer.com/tempelhof
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Noorder Sandt

Bijzondere
accommodaties

Welkom bij Ardoer.com!

Akkertien

Ardoer.com is een samenwerkingsverband tussen
zelfstandige familievakantieparken op de mooiste plekken
van Nederland.
Kwaliteit en gastvrijheid staan bij ons hoog in het vaandel.
Naast goede en bijzondere faciliteiten vind je veel diversiteit
bij de Ardoer parken. Want waar de één het liefst de
rust opzoekt rond de tent of caravan, wil de ander juist
er op uit en overnachten in een luxe of avontuurlijke
verhuuraccommodatie. Bij de unieke Ardoer.com familievakantieparken vind je het allemaal en met de kwaliteit
en persoonlijke service die je mag verwachten van een
gastheer of gastvrouw met hart voor hun gasten.

Noorder Sandt

Hertshoorn

En omdat ieder park uniek is met een eigen karakter,
raak je bij Ardoer nooit uitgekeken!

Paardekreek

Boek eenvoudig online
Op www.ardoer.com zoek je eenvoudig wat vrij is en boek
je in een paar klikken online. Je vindt er tevens nog meer
informatie over alle parken en de tarieven.
Wil je leuk nieuws volgen en ben je fan van Ardoer?
Like ons via www.facebook.com/ardoer!

Wije Werelt

Grote variatie
kampeerplaatsen

Duinoord
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Gelderland
1 Ackersate
2 Bosgraaf
3 Haeghehorst
4 Hertshoorn
5 Jutberg
6 Wije Werelt
7 Rotonde
8 Zandhegge

Drenthe
1 Diana Heide
2 Reeënwissel

Brabant
1 Ullingse Bergen
Overijssel
1 Akkertien op de Voorst
2 Rheezerwold
3 Holterberg
4 Noetselerberg
5 Kaps

Limburg
1 Heldense Bossen
Noord-Holland
1 Noorder Sandt
2 Tempelhof
3 Sint Maartenszee

Zeeland
1 Duinoord
2 Ginsterveld
3 International
4 Julianahoeve
5 Meerpaal
6 Ons Buiten
7 Paardekreek
8 Pekelinge
9 Scheldeoord
10 Westhove
11 Wijde Blick
12 Zeeuwse Kust
13 Zwinhoeve

Overijssel; fantastisch en gemoedelijk!
Drenthe; sportief en natuurlijk!

Noord-Holland; heerlijk en zonnig!
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Gelderland; verrassend en bloeiend!
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Brabant; veelzijdig en bourgondisch!
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Zeeland; authentiek en gastvrij!
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Limburg; onvergetelijk en mooi!
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Geen reserveringskosten

Eerlijk in prijs

Hoge kwaliteit

Kinderen tot 2 jaar gratis

