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Boomgaardcamping Hermitage
Boomgaardcamping Hermitage
Groeneweg 1
4356 CH Oostkapelle
Tel:06 53 22 01 39
website@campinghermitage.nl
www.campinghermitage.nl
Lat: 51.571715
Long: 3.527029
In het prachtige natuurgebied “De
Manteling” ligt de Hermitage. Deze
sfeervolle, naturistische
mini-boomgaardcamping ligt tussen
Oostkapelle en Domburg, aan de rand
van het bos en op zo’n tien minuten
lopen van het strand, pal achter de
duinen. De camping is maar liefst 2,4
ha. groot. Op rustige momenten, in
de vroege ochtend of de late avond,
kunt u op de camping de herten
tegenkomen.
De zes eigenaren van de camping
hebben er hun plek. De overige 11
plaatsen worden verhuurd aan
geïnteresseerde naturisten. Dat
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betekent dat het aantal plaatsen
beperkt is!
Het strand is vlakbij. Op 10 minuten
lopen vanaf de camping is het
‘gewone’ textielstrand .
Naaktstranden zijn er net achter de
golfbaan van Domburg en net achter
Oostkapelle. Met de fiets ben je daar
zo.
Als u houdt van natuurschoon, rust,
strand en zee , is de Hermitage voor
u een waar paradijs. Het is zeker ook
een veilige, sfeervolle camping voor
kinderen. De speeltuin (mét zandbak)
is ingericht voor de kleintjes onder
ons.
Algemeen
NFN / INF lidmaatschap niet
verplicht
Plaats voor tenten
Plaats voor caravans

Aan de gegevens die hier staan kunnen geen rechten ontleend worden. De
informatie op deze pagina zijn voor een groot deel afkomstig van bezoekers. Zie
je fouten of heb je aanvullingen, help ons en geef het door op naturismegids.nl
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Plaats voor campers
Oppervlakte (ha): 2
Aantal plaatsen: 17
Alle plaatsen hebben elektriciteit
WIFI / internet gratis
Faciliteiten
Koelkast / diepvries voor algemeen
gebruik
Zee
Eten en drinken
Gezamenlijke maaltijden (één of meer
keren per week)
Diversen
Nederlands gesproken
Engels gesproken
Duits gesproken
Frans gesproken
Alleengaanden welkom
Huisdieren welkom
Geschikt voor kinderen
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