Aanrijdroute via de N57 (Vrouwenpolder / Burgh Haamstede / Rotterdam)
Via onderstaande route bereikt u Stadscamping Zeeland vlot en veilig.

Wij adviseren u om uw routeplanner niet te volgen indien deze u door de binnenstad heen leidt,
dit vanwege smalle wegen en mogelijk een openstaande brug.
Komend vanaf N57 Vrouwenpolder/Burgh Haamstede/Rotterdam:
Rijd door op de N57 richting Middelburg
Ter hoogte van de spoorovergang/ophaalbrug links aanhouden
Bij stoplichten gelijk na de brug links afslaan: Vlissingen/Zoutelande/Veere
Bij de volgende stoplichten weer links: Vlissingen/Zoutelande
Volg deze weg met de bocht mee naar links, u rijdt Middelburg uit. (Nieuwe Vlissingseweg)
Bij de stoplichten rechtsaf: Stromenwijk/Zoutelande/Serooskerke/Domburg (Stromenweg)
Aan het eind van de weg rechts richting Breewijk/Griffioen (Koudekerkseweg)
Bij stoplichten linksaf: Laan der Verenigde Naties
Bij stoplichten rechtsaf: Breewijk (Breeweg)
4e Weg links: Koninginnelaan
Na 200 meter aan de linker kant kan uw vakantie beginnen!
Als uw kenteken bij ons bekend is gaat de slagboom voor u open en kunt u het terrein op rijden.
U kunt dan doorrijden naar de parkeerplaats aan de rechterzijde van de weg.
U kunt daar maximaal 15 minuten parkeren, zodat u zich aan kunt melden bij de receptie.
De coördinaten van de camping zijn N 51.49690 en O 3.596980.
Wij wensen u een goede reis!

Aanrijdroute via de A58 (vanaf Goes / Bergen op Zoom
Via onderstaande route bereikt u Stadscamping Zeeland vlot en veilig.
Wij adviseren u om uw routeplanner niet te volgen indien deze u door de binnenstad heen leidt,
dit vanwege smalle wegen en mogelijk een openstaande brug.
Komend vanaf de A58: (GOES/Bergen op Zoom)
Neem afslag 38: Middelburg Oost/N57
Rijd door tot de rotonde en sla links af: Middelburg-centrum/-Klarenbeek/ St Laurens
Houd rechts aan, doorgaand verkeer
Rotonde: 1e afslag (President Rooseveltlaan)
Ga bij de stoplichten rechtdoor, richting Breewijk/Griffioen
Rotonde: 2e afslag: Breewijk/Griffioen/Vlissingen
Rotonde: 2e afslag: Laan der Verenigde Naties
Ga bij de stoplichten links af: Breewijk (Breeweg)
4e weg links: Koninginnelaan
Na 200 meter aan de linker kant kan uw vakantie beginnen!
Als uw kenteken bij ons bekend is gaat de slagboom voor u open en kunt u het terrein op rijden.
U kunt dan doorrijden naar de parkeerplaats aan de rechterzijde van de weg.

U kunt daar maximaal 15 minuten parkeren, zodat u zich aan kunt melden bij de receptie.
De coördinaten van de camping zijn N 51.49690 en O 3.596980.
Wij wensen u een goede reis!

Aanrijdroute via de N 254 (Terneuzen / Middelburg Centrum)
Via onderstaande route bereikt u Stadscamping Zeeland vlot en veilig.
Wij adviseren u om uw routeplanner niet te volgen indien deze u door de binnenstad heen leidt,
dit vanwege smalle wegen en mogelijk een openstaande brug.
Route vanaf Terneuzen/Middelburg Centrum (N254):
Volg de borden centrum
Ter hoogte van de spoorovergang/ophaalbrug links aanhouden
Bij stoplichten gelijk na de brug links afslaan: Vlissingen/Zoutelande/Veere
Bij de volgende stoplichten weer links: Vlissingen/Zoutelande
Volg deze weg met de bocht mee naar links, u rijdt Middelburg uit. (Nieuwe Vlissingseweg)
Bij de stoplichten rechtsaf: Stromenwijk/Zoutelande/Serooskerke/Domburg (Stromenweg)
Aan het eind van de weg rechts richting Breewijk/Griffioen (Koudekerkseweg)
Bij stoplichten linksaf: Laan der Verenigde Naties
Bij stoplichten rechtsaf: Breewijk (Breeweg)
4e Weg links: Koninginnelaan
Na 200 meter aan de linker kant kan uw vakantie beginnen!
Als uw kenteken bij ons bekend is gaat de slagboom voor u open en kunt u het terrein op rijden.
U kunt dan doorrijden naar de parkeerplaats aan de rechterzijde van de weg.
U kunt daar maximaal 15 minuten parkeren, zodat u zich aan kunt melden bij de receptie.
De coördinaten van de camping zijn N 51.49690 en O 3.596980.
Wij wensen u een goede reis!

