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inspirerende vakantiebestemmingen voor kampeerders  
met tent, caravan of camper

Destinations

NiEuW Profiteer van de Alan Rogers Travel Card

Reis mee naar Languedoc-Roussillon, Twente, Andalusië,  

Côte d’Azur, Les Landes en Baskenland, Texel

Speciale aandacht voor 

Campingsinspecteurs, Fotograaf Aldo Soares, Wellness op de camping, Winterkamperen

De beste campings in Europa! De Alan Rogers Camping Awards 2012





GRATIS

De Alan Rogers
Travel Card

Met onze nIeuwe Travel Card profiteert u  
van een groot aantal voordelen en kortingen
Meld u vandaag aan – en bespaar!
•	 Kortingen	op	meer	dan	500	campings	in	heel	Europa

•	 Een	prijsgarantie	voor	deelnemende	campings	in	heel	Europa

•	 Regelmatige	aanbiedingen	gedurende	het	hele	jaar

•	 Gratis	Alan	Rogers-magazine	Destinations

•	 	Kortingen	op	dagattractieparken		

in	Nederland

•	 Exclusief	gedeelte	op	onze	website	voor	kaarthouders

•	 Korting	op	Alan	Rogers	Campinggidsen

Kijk voor uitgebreide informatie op de pagina’s 4 t/m 9 van dit magazine

Meld u nu aan op  
alanrogers.nl/travelcard

Ontbreekt de Trav
el Card?

Neem contact met ons op via

info@alanrogers.nl

of bel 033-4227068
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Meld u vandaag aan... 
en profiteer!
 
Met de Alan Rogers Travel Card kunt u in heel Europa genieten van 
veel voordeel. Bij de meer dan 500 deelnemende campings kunt u 
kortingen krijgen, zoals 7 nachten voor de prijs van 6 of 14 
nachten voor de prijs van 12. Daarnaast krijgt u met de Travel Card 
ook een prijsgarantie: betaalt u voor uw verblijf in een bepaalde 
periode meer dan iemand anders in dezelfde periode, dan krijgt u het 
verschil uitbetaald *. U profiteert ook van onze samenwerking met Het 
leukste dagje uit: op vertoon van de Travel Card krijgt u korting op 
verschillende dagattracties in Nederland (zie pagina 8).

* zie de voorwaarden op alanrogers.nl/travelcard. 

Zo meldt u zich aan

Stap 1
Registreer uw Travel Card op www.alanrogers.nl/travelcard  
(u krijgt direct toegang tot het exclusieve gedeelte van de website) 

Stap 2
Uw kaart wordt geactiveerd. U krijgt een e-mail ter verwelkoming met 
praktische informatie en handige links

Stap 3
Nu kunt u uw Travel Card gebruiken en genieten van veel voordeel en 
kortingen.

De Alan Rogers 
Travel Card

In de campinggidsen van Alan Rogers vindt u meer dan 3000 

zorgvuldig geïnspecteerde en geselecteerde kwaliteitscampings in 

heel Europa. Behalve met campings werken wij ook samen met andere 

toeristische organisaties zoals attractieparken, musea en rederijen.

Met de NIEUWE Alan Rogers Travel Card kunt u volop gebruikmaken 

van de voordelen en kortingen die we in samenwerking met onze 

partners aan u kunnen bieden. Op onze website vindt u bovendien 

extra informatie over vakantiebestemmingen, alleen voor kaarthouders: 

alanrogers.nl/travelcard.

Meld u vandaag aan... en profiteer!

gratis

alanrogers.nl/travelcard

  De voordelen op een rij

	•		Kortingen	op	meer	dan	600	
campings	in	heel	Europa

•	 	Een	prijsgarantie	voor	
deelnemende	campings	in	heel	
Europa

•	 	Regelmatige	aanbiedingen	
gedurende	het	hele	jaar

•	 	Gratis	Alan	Rogers-magazine	
Destinations

•	 	Kortingen	op	
dagattractieparken	
in	Nederland

•	 	Exclusief	gedeelte	op	onze	
website	voor	kaarthouders

•	 	Korting	op	Alan	Rogers	
Campinggidsen
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gratis
Korting  

op de camping
Aantrekkelijke aanbiedingen van de beste campings

Met de Alan Rogers Travel Card op zak kunt u tijdens uw kampeervakantie veel geld besparen. Profiteer van de 

exclusieve kortingen en voordelen, aangeboden door vele honderden campings. Meld u vandaag nog aan! Een 

kleine greep uit de aanbiedingen vindt u op deze pagina’s.

Korting op overnachtingen, gratis kindermaaltijden, gratis fietshuur, korting op maaltijden, gratis 

sportactiviteiten, gratis welkomstcadeau, gratis wijn bij het eten, gratis wifi, gratis tennissen, gratis spa,  

gratis toegang lokale attracties.

Bekijk alle aanbiedingen op alanrogers.nl/travelcard
en presenteer uw travel card bij aankomst.

Kawan Village Château 
le Verdoyer Dordogne 
Gratis fietshuur & tennissen in 
laagseizoen

Le Camp de Florence 
Gers 
10% korting in laagseizoen

Castel Camping le Moulin 
du Roch Dordogne 
Gratis tennissen in laagseizoen

Flower Camping Moulin 
du Perié Lot-et-Garonne 
14 nachten voor 10 in laagseizoen

Camping le Répos du Baladin 
Puy-de-Dome 
Hele seizoen 10% korting in de 
brasserie

Sunelia Lac de Panthier 
Bourgogne 
7 nachten voor 6 in laagseizoen

Flower Camping l’Escapade 
Calvados 
14 nachten voor 10 in laagseizoen

Camping du Haras 
Bretagne	
1 dag gratis spa per persoon

Camping des Menhirs 
Bretagne 
Gratis tennissen

RCN Camping Port l’Epine 
Bretagne 
Kinderen	eten	gratis	in	
laagseizoen

Camping de la Plage 
Bretagne 
Boottochten met korting in de baai 
van Morbihan

Flower Camping la Bretonnière 
Vendée 
14 nachten voor 10 in laagseizoen

Camping Les Gros Joncs 
Charente-Maritime 
10% korting op stacaravans

Castel Camping Sequoia Parc 
Charente-Maritime 
Gratis tennissen in laagseizoen

Woodovis Park 
Devon 
£1 korting per nacht behalve in 
augustus en op feestdagen

Cofton Country Holidays 
Devon 
10% korting

Bath Chew Valley Caravan Park 
Somerset 
£1 korting per nacht  
(niet in combinatie met andere 
aanbiedingen)

Somers Wood Caravan Park 
Warwickshire 
£1 korting per nacht

Hidden Valley Caravan Park 
Co.	Wicklow 
7 nachten voor 6

Fossa Caravan Camping Park 
Co.	Kerry 
5 nachten voor 4

Camping le Réclus 
Savoie 
Gratis digestief uit de streek

Flower Camping Le Riviera 
Ardèche 
14 nachten voor 10 op 
kampeerplaatsen in laagseizoen

Kawan Village le Ridin 
Noord-Frankrijk 
Hele seizoen gratis WiFi

Domaine les Clots 
Tarn 
Gratis fles Gaillac wijn bij verblijf 
vanaf 5 nachten

Miramare Villaggio Camping 
Toscane 
5% korting in laagseizoen,  
10% korting in hoogseizoen

Camping Ideal Molino 
Gardameer 
Gratis fietshuur

Camping Helios di Calogero 
Rizzo Sicilië 
Gratis wijn bij het eten in 
laagseizoen

RCN De Roggeberg 
Friesland 
Kinderen eten gratis in 
laagseizoen

Camping de Holterberg 
Overijssel 
Eerste drankje gratis in het 
restaurant

Camping Birkelt 
Luxemburg 
7 nachten voor 6 in laagseizoen

Camping Ried 
Oostenrijk 
Gratis fietshuur in laagseizoen

Camp Matyas 
Tsjechië 
Gratis treinretour met het gezin 
naar Praag

Marjal Costa Blanca Eco 
Camping Alicante 
7 nachten voor 6

Camping Valldaro 
Girona 
7 nachten voor 6 in laagseizoen

Camping Picos de Europa 
Asturias 
Gratis wijn bij het eten

Dolomiten-Camping Amlacher 
Hof Tirol 
Gratis pizza voor één persoon

RCN Les Collines de Castellane 
Alpes	de	Haute	Provence 
Kinderen onder de 12 eten gratis 
in laagseizoen

Camping La Muse 
Aveyron 
Gratis kano- en kajakhuur en 
korting op excursies

Sindal Camping 
Nordjylland 
Gratis gebruik van stadsfietsen

Details	en	voorwaarden	van	alle	
aanbiedingen	zijn	te	vinden	op		

alanrogers.nl/travelcard 
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Beleef  
Het leukste dagje uit

Attractieparken in Nederland

Deelnemende attracties

Amusementspark Tivoli,  
Berg en Dal

Railz Miniworld, Rotterdam

Accres, Apeldoorn

Koningin Julianatoren, 
Apeldoorn

Steenkolenmijn, Valkenburg

Labyrint Drielandenpunt, Vaals

Rederij Stiphout, Maastricht

Recreatiepark Linnaeushof, 
Bennebroek 

Wunderland Kalkar, Kalkar 
(Duitsland)

Space Expo, Noordwijk

Attractiepark Drouwenerzand, 
Drouwen

Sneeuwattractiepark Skidome, 
Rucphen

Zee Aquarium Bergen aan Zee, 
Bergen

De Tuinen van Appeltern, 
Appeltern

Nederlands Instituut voor Beeld 
en Geluid, Hilversum

Familiepark Aquabest, Best

Recreatiepark Fun Valley, 
Eijsden

Indoor Skydive Roosendaal, 
Roosendaal

Rederij Schuttevaer, Utrecht

Vadesto, Hattem

Rederij Triton, Katwijk

Rondvaartbedrijf Kool, 
Groningen

Megapret, Lievelde

Speelparadijs 
Pannenkoekenhuis, Voorst

Met je tent of caravan  
naar Groot-Brittannië 

Vanaf april 2013

Dankzij de samenwerking met ‘Het leukste dagje uit’ profiteert u met de Alan Rogers Travel Card van veel voordeel 

bij verschillende attractieparken in Nederland. Het voordeel kan bestaan uit korting op de toegang, extra’s tijdens 

uw verblijf of bijzondere arrangementen gedurende het jaar.

Via de Alan Rogers-website voor kaarthouders blijft u op de hoogte van de speciale aanbiedingen die er op dat 

moment zijn. U kunt daar ook rechtstreeks uw toegangskaarten voor de attractieparken reserveren. 

Dubbel voordeel
Wanneer u een attractiepark bezoekt, boek dan uw overnachting bij een van de campings in Nederland en België 

die deelnemen aan de Alan Rogers Travel Card. U profiteert dan ook van het voordeel dat de camping u als 

kaarthouder aanbiedt. Dubbel voordeel dus!

Op deze pagina vindt u een overzicht van attractieparken die bij het in druk gaan van dit magazine voordeel bieden 

aan Travel Card-houders. Maar het aanbod van attractieparken én campings breidt zich continu uit. Dus blijf op de 

hoogte via de website.

alanrogers.nl/travelcard

De moedermaatschappij van Alan Rogers is 

The Caravan Club, die de belangen van meer dan 

1 miljoen Britse caravanbezitters behartigt. De Club is 

ook eigenaar van zo’n 100 clubterreinen waar ook niet-

leden welkom zijn. Vanaf april 2013 kunnen houders van 

de Alan Rogers Travel Card deze campings bezoeken 

tegen het aantrekkelijke ledentarief. Vanaf april vindt u

meer nieuws en informatie over alle mogelijkheden op

alanrogers.nl/travelcard.
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Het grootste 
wijngebied 

ter wereld

Languedoc-
Rousillon

Wie voor voor een vakantie in de Languedoc-Rousillon kiest heeft 

zonder twijfel een glas fonkelende rode wijn in gedachten. De 

wijnliefhebber kan zijn hart ophalen in deze regio die met 

300.000 hectare het grootste wijngebied ter wereld is en waar van 

diverse druivensoorten al eeuwenlang wijn wordt gemaakt. De 

uitgestrekte wijngaarden liggen langs de vlakke kust van de 

Middellandse Zee of tegen de zonnige hellingen aan de voet van de 

Pyreneeën. Van Nîmes tot aan de Spaanse grens kunt u kennismaken 

met beroemde ‘appellations’ zoals Minervois, Corbières en Saint-

Chinian. Maar het is ook erg leuk om bij minder bekende wijnmakers 

langs te gaan om te proeven en – wie weet – een paar dozen in te slaan. 
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Béziers: de hoofdstad  
van de wijngaarden
Tussen de bergen en de zee, de blauwe hemel en de 

groene wijgaarden ligt de stad Béziers, die de hoofstad 

van de wijngaarden wordt genoemd. De ruim 70.000 

inwoners, de zogenaamde ‘Biterrois’, leven van de wijn en 

van het toerisme. De stad heeft een lange historie; Kelten, 

Etrusken, Grieken, Romeinen en Westgoten, ze hebben 

allemaal ooit geleefd op deze gunstige locatie. 

Het historische gedeelte van Béziers is vol nauwe bochtige 

straatjes. Hier zijn veel winkeltjes en restaurants te 

ontdekken. Aan de Place de la Madeleine ligt Les Halles, 

de markthal waar het elke ochtend, behalve op maandag, 

zeer levendig is. 

Op de Allées Paul Riquet, een brede laan omzoomd door 

platenen, zijn terrasjes te vinden waar je kunt genieten van 

de rijke gastronomie met producten van de Languedoc-

Rousillon en de eersteklas wijnen. Aan het eind van deze 

laan kom je terecht in de prachtige Engelse tuinen van het 

Plateau des Poètes.

Hoog boven de stad op een rots ligt de kathedraal van 

St. Nazaire, gebouwd van de 13de tot 15de eeuw. Vanaf 

het plein voor de kathedraal heb je een schitterend uitzicht 

over de stad en de vallei van de rivier de Orb. 
De Pont du Gard
De Pont du Gard bij Nîmes is een 49 meter hoog 

Romeins aquaduct uit de eerste eeuw, dat wellicht 

bekend is van de foto’s, maar pas werkelijk 

indrukwekkend is wanneer je het met eigen ogen ziet. 

De brug maakte deel uit van een 50 kilometer lang 

aquaduct van kalksteen dat diende om water te 

leveren aan de badhuizen en fonteinen van Nîmes. 

De Pont du Gard bestaat uit drie verdiepingen die 

de kloof van de rivier de Gardon overspannen. 

Vlakbij kun je een bezoek brengen aan La Grande 

Expo waar je kennis kunt maken met de 

verschillende 

technieken die 

men vroeger 

gebruikte om 

bruggen en 

aquaducten 

te bouwen.

Carcassonne
Deze	stad	is	beroemd	om	de	volledig	

gerestaureerde	citadel	‘La	Cité	de	Carcassonne’,	

het	mooiste	voorbeeld	van	een	middeleeuwse	stad	

in	Europa.	In	de	achtse	eeuw	voor	Christus	werd	de	

handelsnederzetting	Carsac	gesticht,	die	later	door	

de	Romeinen	werd	uitgebouwd.	De	bloeitijd	beleefde	

Carcassonne	in	de	twaalfde	eeuw,	toen	de	kathedraal	

en	het	kasteel	werden	gebouwd.	In	Carcassonne	kun	

je	vrij	door	de	straten	wandelen	en	op	eigen	

gelegenheid	de	vele	monumenten	bezoeken.	Maar	je	

kunt	ook	gebruik	maken	van	de	historische	

rondleidingen	die	er	worden	aangeboden.	Van	half	juni	

tot	half	augustus	worden	er	festiviteiten	georganiseerd,	

waaronder	op	14	juli	een	groot	spektakel	met	vuurwerk.	

Languedoc-Rousillon

Het Canal du Midi
Een	van	de	bruggen	over	de	Orb	is	de	‘pont-canal’,	

een	kanaalbrug	over	de	rivier	dus,	onderdeel	van	het	

240	kilometer	lange	Canal	du	Midi	dat	dwars	door	

Zuid-Frankrijk	loopt	en	de	Middellandse	Zee	verbindt	

met	de	rivier	de	Garonne	en	de	Atlantische	Oceaan.	

Dit	kanaal	werd	al	in	de	17de	eeuw	aangelegd	onder	

leiding	van	de	rijke	zoutkoopman	Pierre-Paul	Riquet,	

die	op	een	ingenieuze	manier	het	probleem	van	

watertoevoer	en	hoogteverschillen	wist	op	te	

lossen.	De	spectaculaire	sluistrappen	bij	St-Roch	

en	Fonséranes	en	de	in	totaal	328	bouwwerken	

(sluizen,	bruggen,	bassins	en	aquaducten)	zijn	zo	

bijzonder	dat	het	Canal	du	

Midi	in	1996	is	toegevoegd	

aan	de	werelderfgoedlijst	

van	de	Unesco.	

Het	kanaal	is	nog	steeds	

een	prachtige	vaarroute	

die	door	vele	

bootliefhebbers	bezocht	

wordt.	En	wandelaars,	

fietsers	en	ruiters	

kunnen	genieten	van	de	

oude,	schaduwrijke	

jaagpaden.
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Badplaatsen
La Grande Motte is een moderne badplaats met veel 

frisse witte gebouwen en ruime wegen omzoomd door 

veel groen. Tussen de zandstranden en de bebouwing 

liggen lange fiets- en wandelpaden waar je lekker 

kunt picknicken en luieren. La Grande Motte is 

zo gebouwd dat je vanaf de meeste locaties 

binnen 10 minuten op het strand of in de 

jachthaven bent. Bij de stad ligt een grote 

golfbaan van 42 holes, met drie verschillende 

parkoersen. Na een dagje strand kun je 

heerlijk ontspannen in de gym, sauna en 

hammam met verschillende baden. En voor wie 

van een gokje houdt is er een casino.

Languedoc-Rousillon

Voor	gezinnen	met	kinderen	en	voor	de	sportieve	toerist	

is	Languedoc-Rousillon	een	fantastische	streek	om	

vakantie	te	houden.	Een	avontuurlijke	wandeling	door	de	

Pyreneeën	met	zicht	op	de	besneeuwde	bergtoppen	in	

de	verte,	behoort	tot	één	van	de	mogelijkheden	om	het	

verblijf	tot	een	avontuur	te	maken.	Van	allerlei	excursies	

worden	in	deze	streek	georganiseerd:	trektochten,	

raften,	mountainbiken,	abseilen	en	kanoën.	

Het	zonnige,	droge	klimaat	van	Languedoc-Rousillon	

zorgt	ervoor	dat	je	heerlijk	kunt	luieren	op	het	strand	en	

uitrusten	in	de	zon.	Vervelen	hoef	je	je	niet,	want	ook	

langs	de	kust	zijn	diverse	activiteiten	mogelijk:	van	

duiken	in	de	zee	om	de	schoonheid	van	de	wereld	

onder	water	te	ontdekken	tot	het	met	een	waterscooter	

over	de	zeespiegel	scheren.

Sport en ontspanning, zon en strand

Port Camargue is een kleine badplaats gebouwd in de 

jaren ’80 van de vorige eeuw. Klein, maar met een 

zandstrand, gezellige restaurants en barretjes. 

Port Camargue is opgezet rond een jachthaven met drie 

schiereilandjes. De badplaats heeft een goede 

infrastructuur en prachtige groene begroeiing. Op het 

strand is een gedeelte gereserveerd voor naturisten. In de 

buurt zijn maneges waar je paarden kunt huren. Vanuit Port 

Camargue kun je heerlijke wandel-, paardrij- en fietstochten 

maken en in het natuurreservaat Camargue kom je 

zeldzame planten en vogels tegen, waaronder de flamingo. 

De historische badplaats Argelès-sur-Mer heeft een 

7 kilometer lang zandstrand. In de 17de eeuw woedde hier 

een pestepidemie die eindigde op 17 september 1652, de 

heiligendag van Sint Come en Saint Damen. Uit dankbaarheid 

dat de pest voorbij was, heeft de bevolking beloofd om elk jaar 

een processie te organiseren. Tegenwoordig is dit uitgegroeid 

tot een groot volksfeest met bals, optredens, tentoonstellingen 

en een optocht. Het is heerlijk luieren op het strand met op de 

achtergrond de bergen van het Albères Massief. Langs het 

strand loopt een wandelboulevard en ligt een dennenbos. 

Op 5 kilometer van de Middellandse Zee, in het hart van de 

Camargue, ligt het stadje Aigues-Mortes. Dit oude stadje, 

omringd door stadsmuren, is een prachtig voorbeeld van militaire 

Middeleeuwse architectuur. Rond de stad, aan de voet van de 

omwalling, liggen de zoutheuvels met hun uitzonderlijke flora en 

fauna. Per jeep kun je een tochtje maken langs Arles, Aigues-

Mortes, Le Gran-du-Roi, Port Camargue of La Grande Motte en 

zo de prachtige natuur bewonderen. 

Natuurparken
Het	natuurpark	Grands Causses	bestaat	uit	een	

groep	van	kalkplateaus	van	700	tot	1200	meter	

hoogte.	Je	kunt	er	van	alles	doen	en	beleven.	

Kanovaren,	bergklimmen	of	zwemmen	in	het	

heldere	water	van	de	diepe	kloven:	de	Gorges	du	

Tarn,	Gorges	de	la	Jonte	en	Gorges	de	la	

Dourbie.	Je	kunt	een	bezoekje	brengen	aan	de	

grotten	van	Roquefort	en	voor	de	wandelaar	

zijn	er	bewegwijzerde	paden.	De	prachtige	

natuur	bestaat	in	het	westen	uit	beuken-

bossen,	zomereiken	en	dennen.	In	het	oosten	

uit	distels,	lavendel	en	jeneverbesstruiken.

Het	natuurpark	Haut Lanquedoc	is	gelegen	

op	de	laatste	uitlopers	van	het	Centraal	

Massief,	waar	je	uitkijkt	over	de	wijngaarden.	

In	dit	overgangsgebied	van	het	hoge	

centrale	deel	van	Frankrijk	naar	de	

Middellandse	Zee	groeien	diverse	soorten	

planten	zoals	orchideeën.	In	dit	gebied	

wonen	onder	andere	herten	en	

koningsadelaars.

Aan de rand van de Camargue ligt de badplaats Le Gran 

du Roi. De badplaats bestaat uit twee delen: een 

historisch gedeelte en een gedeelte waar van alles te 

ondernemen valt. Het 10 kilometer lange strand wordt 

omzoomd door duinen. Aan het strand kun je 

surfen, kitesurfen en zeilen. Op een 

wandeling langs de kust kun je de wilde 

paarden van de Camargue zien 

galopperen. Le Gran du Roi is één 

van de belangrijkste vissershavens 

aan de Middellandse Zee en heeft 

daarnaast een jachthaven voor 

plezierboten. In het Seaquarium kan 

je vanuit een onderwatertunnel 25 

soorten haaien observeren. 
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n Een rustige en gezellige gezinscamping in 
een aangename en beboste omgeving 

op 10 km van de fijne zandstranden 
van de Middellandse Zee. In de zomer 
kunt u pizza’s en afhaalgerechten 
krijgen in het bar-restaurant. Met 
zwembaden en glijbaan. Maak een 

tocht door de schitterende Camargue 
en kijk uit naar de stieren, de roze 

flamingo’s en de wilde paarden.

Camping Bon Port
Lunel	
Tel +33 467 71 15 65 nl.campingbonport.com

Zeer ruime camping, in handen van een 
gastvrije Nederlandse familie, rustig gelegen 

aan een meer, waarop je uitstekend kunt 
surfen. Alle kampeerplaatsen zijn 
voorzien van privésanitair. Uitgebreid 
aanbod van sportactiviteiten en 
zwembad. Aan zee vindt u de kleurrijke 

dorpen Gruissan (15 km) en Saint Pierre-
la-Mer (25 km) met brede zandstranden, 

restaurants en vele terrasjes.

Camping la Nautique
Narbonne	
Tel +33 468 90 48 19 www.campinglanautique.com

Levendige camping direct aan zee en met een 
indrukwekkend zwembadcomplex met 3 

verwarmde baden en 5 glijbanen. Groot 
aanbod aan activiteiten en animatie voor 
jong en oud. Met winkel, restaurant, bar 
en afhaalmaaltijden. Vlakbij ligt het 
Canal du Midi waarop je een mooie 

boottocht kunt maken, en waarlangs je 
kunt fietsen en wandelen over de 

eeuwenoude jaagpaden.

Camping les Sablons
Portiragnes-Plage	
Tel +33 467 90 90 55 www.les-sablons.com

Zeer rustige terrassencamping onder 
Nederlandse leiding, gelegen aan de rivier 

de Cèze, met schitterend uitzicht vanaf 
de kampeerplaatsen. Zwemmen kan 
in het mooie zwembad en in de rivier. 
Uitstekend restaurant met een bar en 
groot terras. La Roque-sur-Cèze is 

‘één van Frankrijks allermooiste dorpen’ 
met vlakbij de imposante watervallen, de 

Cascades du Sautadet.

Camping la Vallée Verte
La Roque-sur-Cèze	
Tel +33 466 70 08 89 www.la-vallee-verte.com

Mooie camping halverwege de heuvels van 
de Cevennes en de Middellandse Zee en 

dichtbij de Camargue. De voorzieningen 
bestaan o.a. uit een bar/snackbar bij 
een groot, uitnodigend zwembad en 
een wellnesscentrum met spa en 
sauna. Neem een kijkje in de 

middeleeuwse plaats Sommières met 
zijn mooie Romeinse brug en boezoek de 

stranden van La Grande Motte.

Camping Domaine de Gajan
Boisseron
Tel +33 466 80 94 30 www.campingdomainedegajan.com

Aantrekkelijke familiecamping aan de oever 
van de rivier de Gardon met privéstrand en 

aan de rand van het prachtige nationale 
park Cévennes. Restaurant in een oude 
boerderij met pizza’s van een hout-
gestookte oven. Twee zwembaden en 
glijbanen. In de buurt kunt u talrijke 

wandeltochten maken en de bamboe-
plantage van Prafrance, de grotten van 

Trabuc en het woestijnmuseum bezoeken.

Camping les Plans
Mialet	
Tel +33 466 85 02 46 www.camping-les-plans.fr 
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De Alan Rogers Camping Awards 
2012
De campinggidsen van Alan Rogers staan al sinds 1968 
bekend als de betrouwbaarste, onafhankelijke gidsen voor 
de beste campings in Europa. Er zijn geen andere gidsen 
met zoveel oog voor detail en kwaliteitsbeoordeling. 

Met de Alan Rogers Awards willen wij de inspanningen 
en prestaties van campings bekronen en hun uitstekende 
kwaliteiten erkennen. De Awards weerspiegelen de variëteit 
en de selectiecriteria die u terugvindt in onze gidsen en op 
onze websites.

Meer dan 3000 campings hebben wij dit jaar de revue laten 
passeren om de winnaars aan te kunnen wijzen, waarbij de 
mening van onze inspecteurs en natuurlijk onze lezers een 
belangrijke indicatie waren.

De Awards gaan dit jaar naar campings uit 13 verschillende 
landen, van Schotland tot Slovenië, die allemaal uitmuntend 
zijn in hun klasse.

Alle details over winnaars en runners-up vindt u ook op

alanrogers.nl/awardsDe beste
campings van 2012

De Alan Rogers Camping Awards worden ieder jaar in januari 

tijdens de Vakantiebeurs in Utrecht uitgereikt voor een publiek 

van genodigden uit de Europese kampeerwereld en vakpers. 

De Alan Rogers Camping Awards 2012
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 Winnaar 
 Camping Las Palmeras (ES80330) 
 Sant Père Pescador, Spanje

  Las Palmeras is een uitstekende gezinscamping, mooi 
gelegen aan de Costa Brava. Een particuliere camping 
met uitstekende voorzieningen, die al vele jaren lang een 
grote populariteit geniet en waar iedere bezoeker bijzon-
der gastvrij wordt ontvangen.

 Runners-up 
 Camping Les Embruns (FR29180) 
 Le Pouldu, Frankrijk

  De gastvrije ontvangst op deze vriendelijke Franse cam-
ping betekent de ideale start van de vakantie. Het grote 
aanbod aan activiteiten wordt ondersteund door een zeer 
enthousiast team.

 Camping Vela Blu (IT60280) 
 Cavallino, Italië

  Een zeer vriendelijke gezinscamping op een buitengewo-
ne locatie, met directe toegang tot een mooi zandstrand 
en voorzieningen van zeer hoge kwaliteit, waaronder een 
uitstekend waterpark.

Alan Rogers Welkom Award
Voor	campings	die	dankzij	een	bijzonder	goede	receptie	
en	gastvrije	ontvangst	gedurende	de	hele	vakantie	een	
vriendelijke,	prettige	sfeer	weten	te	scheppen.	

De Alan Rogers Camping Awards 2012

Uitmuntendheid
bekroond

 Winnaar 
 Cofton Country Holidays (UK0970) 
 Dawlish, Engeland

  Cofton is een grote, eersteklas camping vlak bij een mooi 
strand die voortdurend in ontwikkeling is. In 2012 zijn 
een indrukwekkend zwembadcomplex en een bar/café 
nieuwe aanwinsten, beide het hele jaar geopend.

 Runners-up 
 Castel Camping Le Petit Trianon (FR86010) 
 Ingrandes-sur-Vienne, Frankrijk

  Lid van het Franse ‘Les Castels’ en gelegen op het land-
goed van een 18de-eeuws kasteel. Onder een nieuwe 
leiding is een ambitieus programma met verbeteringen 
uitgevoerd, waaronder een boomhut en andere vernieu-
wende accommodaties.

 Camping Kovacine (CR6765) 
 Cres, Kroatië

  Deze geweldige gezinscamping wordt voortdurend 
verbeterd: een indrukwekkend nieuw faciliteitenbouw is 
toegevoegd met speciale voorzieningen voor mindervali-
den en een bijzonder goede speeltuin voor kinderen.

Alan Rogers Vooruitgang Award
Voor	campings	die	zich	extra	hebben	ingespannen	om	
met	succes	aanzienlijke	verbeteringen	aan	te	brengen.

 Winnaar 
 Camping Wulfener Hals (DE3003) 
 Wulfen auf Fehmarn, Duitsland

  Een buitengewone gezinscamping met een uitstekende 
ligging aan zee. Dit is de perfecte keus voor gezinnen 
die een actieve vakantie willen houden. Zeilen, duiken, 
golfen, vissen en vele andere activiteiten zijn hier mogelijk.

 Runners-up 
 Caravan Park Sexten (IT62030) 
 Sexten, Italië

  Deze mooie camping ligt ideaal voor een groot aantal 
bergsporten, voor tennissen, mountainbiken, vissen en 
skiën in de winter. Het uitstekende wellnesscentrum biedt 
faciliteiten van het hoogste niveau.

 
 Camping Seehof (AU0065) 
 Kramsach, Oostenrijk

  Een geweldig grote keus aan activiteiten voor het hele 
gezin heeft u op deze uitstekende Tiroolse camping: 
wandeltochten maken, klimmen, mountainbiken, paardrij-
den en skiën in de winter.

 Winnaar 
 Camp Marina di Venezia (IT60450) 
 Punta Sabbioni, Italië

  Een gevestigde camping met directe toegang tot een 
uitstekend, groot zandstrand, op loopafstand van de 
veerboot naar Venetië. Tot de uitstekende voorzieningen 
behoren een eersteklas restaurant en een schitterend 
waterpark.

 Runners-up 
 Camping Le Pavillon Royal (CR6716) 
 Bidart, Frankrijk

  Een uitstekende gezinscamping bovenop een schitte-
rende klif en met prachtig uitzicht op de noordkust van 
Spanje. Het strand is schitterend en er zijn indrukwekken-
de voorzieningen, zoals een restaurant, een fitnessruimte 
en een zwembad.

 Yelloh! Village Turiscampo (PO8202) 
 Lagos, Portugal

  Deze aantrekkelijke camping ligt aan een mooi strand 
aan de kust van de Algarve. Er is een aantal geweldige 
voorzieningen, waaronder een zwembad in Californische 
stijl en een uitstekend restaurant.

Alan Rogers Actieve Vakantie Award
Voor	campings	die	op	een	bijzondere	locatie	liggen	en	
ideaal	zijn	voor	een	actieve	kampeervakantie:	fiets-	en	
wandelvakanties,	maar	ook	wintersport-	of	watersport-
vakanties.

Alan Rogers Strandcamping Award
Deze	award	is	voor	campings	die	naar	onze	mening	alles	
bieden	voor	een	strandvakantie.
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 Winnaar 
 Camping Les Dômes de Miage (FR74140) 
 Saint Gervais-les-Bains, Frankrijk

  Deze camping is ideaal gelegen om een van de mooiste 
bergstreken van Europa te ontdekken, met vele kilome-
ters aan wandelroutes vlakbij. De vriendelijke eigenaars 
hebben een grote hartstocht voor hun camping en voor 
hun regio.

 Runners-up 
 Hidden Valley Touring and Camping Park	(UK0710)  
 Ilfracombe, Engeland

  Een indrukwekkende camping met een mooie ligging 
in een boomrijk dal aan een kleine rivier en een meer, 
omgeven door het prachtige landschap van Devon en op 
8 kilometer van het strand.

 Camping Waalstrand (NL5823) 
 Gendt, Nederland

  Deze camping ligt aan de oever van de Waal, vlakbij het 
mooie dorp Gendt, met rondom een natuurgebied met 
wandel- en fietspaden. Een boothelling maakt het moge-
lijk om met een eigen boot de rivier op te gaan.

De Alan Rogers Camping Awards 2012

 Winnaar 
 Camping l’Etang de la Fougeraie (FR58040) 
 Saint Léger-de-Fougeret, Frankrijk

  Dit is een uitstekende, rustige en gastvrije camping, gele-
gen in het Parc Naturel du Morvan, een ideale omgeving 
voor wandel-, fiets- en visvakanties. Er is een gezellig 
bar-restaurant.

 Runners-up 
 Camping Country (CZ4896) 
 Hluboke Masuvky, Tsjechië

  Een zeer verzorgde en mooi beplante camping met 60 
plaatsen, dichtbij de historische stad Znojmo. De lande-
lijke ligging vlakbij een nationaal park maakt dit terrein tot 
een geweldige basis voor wandelaars en fietsers.

 Tehidy Holiday Park (UK0115) 
 Redruth, Engeland

  Tehidy is een uitstekende gezinscamping met 30 
toerplaatsen in een heerlijke bosrijke omgeving. De 
vriendelijke eigenaars bieden prima voorzieningen en het 
dichtstbijzijnde strand ligt op 5 kilometer.

Alan Rogers Landelijke Camping Award 
Voor	landelijk	gelegen	campings	in	mooie	streken,	waar	
de	camping	en	zijn	voorzieningen	volledig	passen	in	de	
omgeving.

Alan Rogers Lezers Award
De	lezers	van	Alan	Rogers	kunnen	via	onze	website	hun	
stem	uitbrengen	op	hun	favoriete	camping.

 Winnaar 
 Camping de Papillon (NL6470) 
 Denekamp, Nederland

  Een uitstekende camping op het gebied van natuur en 
milieu. Alle gebouwen worden verwarmd met zonne-
energie en er wordt optimaal gebruik gemaakt van 
waterrecycling. Een andere innovatie is het fantastische 
‘waterspraybad’ voor kinderen.

 Runners-up 
 Camping les Moulins (FR85625) 
 Noirmoutier, Frankrijk

  Een uitstekende gezinscamping met een aantal prachtige 
vernieuwende accommodaties, waarin je volop kunt 
profiteren van de schitterende locatie aan zee.

 Camping Monte Holiday (ES92120) 
 Gargantilla de Lozoya, Spanje

  Een zeer populaire gezinscamping met een grote nadruk 
op ecotoerisme en voortdurende innovatie. Door de 
ligging vlakbij de Sierra Guadarrama ook ideaal voor 
bergsporten.

 Winnaar 
 Camping Union Lido Vacanze (IT60200) 
 Cavallino, Italië

  Union Lido staat al meer dan 40 jaar in de gidsen van 
Alan Rogers en beschikt over een enorm aanbod aan 
eersteklas voorzieningen, met o.a. het nieuwe Funny 
World speelpark. Directe toegang tot een schitterend 
zandstrand.

 Runners-up 
 Recreatiepark de Achterste Hoef (NL6710) 
 Bladel, Nederland

  Topcamping met voor elk wat wils. Een echte gezinscam-
ping met een indrukwekkend aanbod aan voorzieningen 
en een meer met eigen strand. Ook een ideaal vertrek-
punt voor wandel- en fietstochten.

 Camping La Torre del Sol (ES85400) 
 Montroig, Spanje

  Topcamping in het zuiden van Catalonië met enorm veel 
verschillende voorzieningen. Een uitstekend zwembad-
complex, een zeer goed animatieprogramma plus een 
800 meter lang zandstrand.

Alan Rogers Gezinscamping Award
Voor	campings	met	de	beste	voorzieningen	voor	het	hele	
gezin.

Alan Rogers Kleine Camping Award
Voor	campings	met	minder	dan	75	plaatsen,	die	een	
grote	gastvrijheid	combineren	met	uitstekende	voorzie-
ningen	gedurende	het	hele	seizoen.	

Alan Rogers Innovatie Award
Voor	campings	die	creatieve	en	originele	concepten	
toepassen	op	het	gebied	van	kampeervoorzieningen	of	
huuraccommodaties.

The Alan Rogers Special Award
De	Special	Award	wordt	uitgereikt	aan	campings	die	een	
grote	tegenslag	hebben	moeten	overwinnen.	Dit	jaar	
gaat	deze	award	naar	de	Spaanse	camping	Les Pedres	
(ES80240),	die	zich	na	een	ernstige	brand	op	een	indruk-
wekkende	manier	heeft	hersteld.

 Winnaar 
 Camping La Yole (FR85150) 
 Saint Jean-de-Monts, Frankrijk

  La Yole is al jarenlang een favoriet van Alan Rogers. Het 
is een zeer vriendelijke gezinscamping in een populair 
vakantiegebied, goed georganiseerd en met een vrolijke 
uitstraling. We zijn dan ook zeer verheugd dat deze 
mooie camping door de lezers van Alan Rogers in 2012 
tot populairste camping is verkozen.
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omgeven door het prachtige landschap van Devon en op 
8 kilometer van het strand.

 Camping Waalstrand (NL5823) 
 Gendt, Nederland

  Deze camping ligt aan de oever van de Waal, vlakbij het 
mooie dorp Gendt, met rondom een natuurgebied met 
wandel- en fietspaden. Een boothelling maakt het moge-
lijk om met een eigen boot de rivier op te gaan.

De Alan Rogers Camping Awards 2012

 Winnaar 
 Camping l’Etang de la Fougeraie (FR58040) 
 Saint Léger-de-Fougeret, Frankrijk

  Dit is een uitstekende, rustige en gastvrije camping, gele-
gen in het Parc Naturel du Morvan, een ideale omgeving 
voor wandel-, fiets- en visvakanties. Er is een gezellig 
bar-restaurant.

 Runners-up 
 Camping Country (CZ4896) 
 Hluboke Masuvky, Tsjechië

  Een zeer verzorgde en mooi beplante camping met 60 
plaatsen, dichtbij de historische stad Znojmo. De lande-
lijke ligging vlakbij een nationaal park maakt dit terrein tot 
een geweldige basis voor wandelaars en fietsers.

 Tehidy Holiday Park (UK0115) 
 Redruth, Engeland

  Tehidy is een uitstekende gezinscamping met 30 
toerplaatsen in een heerlijke bosrijke omgeving. De 
vriendelijke eigenaars bieden prima voorzieningen en het 
dichtstbijzijnde strand ligt op 5 kilometer.

Alan Rogers Landelijke Camping Award 
Voor	landelijk	gelegen	campings	in	mooie	streken,	waar	
de	camping	en	zijn	voorzieningen	volledig	passen	in	de	
omgeving.

Alan Rogers Lezers Award
De	lezers	van	Alan	Rogers	kunnen	via	onze	website	hun	
stem	uitbrengen	op	hun	favoriete	camping.

 Winnaar 
 Camping de Papillon (NL6470) 
 Denekamp, Nederland

  Een uitstekende camping op het gebied van natuur en 
milieu. Alle gebouwen worden verwarmd met zonne-
energie en er wordt optimaal gebruik gemaakt van 
waterrecycling. Een andere innovatie is het fantastische 
‘waterspraybad’ voor kinderen.

 Runners-up 
 Camping les Moulins (FR85625) 
 Noirmoutier, Frankrijk

  Een uitstekende gezinscamping met een aantal prachtige 
vernieuwende accommodaties, waarin je volop kunt 
profiteren van de schitterende locatie aan zee.

 Camping Monte Holiday (ES92120) 
 Gargantilla de Lozoya, Spanje

  Een zeer populaire gezinscamping met een grote nadruk 
op ecotoerisme en voortdurende innovatie. Door de 
ligging vlakbij de Sierra Guadarrama ook ideaal voor 
bergsporten.

 Winnaar 
 Camping Union Lido Vacanze (IT60200) 
 Cavallino, Italië

  Union Lido staat al meer dan 40 jaar in de gidsen van 
Alan Rogers en beschikt over een enorm aanbod aan 
eersteklas voorzieningen, met o.a. het nieuwe Funny 
World speelpark. Directe toegang tot een schitterend 
zandstrand.

 Runners-up 
 Recreatiepark de Achterste Hoef (NL6710) 
 Bladel, Nederland

  Topcamping met voor elk wat wils. Een echte gezinscam-
ping met een indrukwekkend aanbod aan voorzieningen 
en een meer met eigen strand. Ook een ideaal vertrek-
punt voor wandel- en fietstochten.

 Camping La Torre del Sol (ES85400) 
 Montroig, Spanje

  Topcamping in het zuiden van Catalonië met enorm veel 
verschillende voorzieningen. Een uitstekend zwembad-
complex, een zeer goed animatieprogramma plus een 
800 meter lang zandstrand.

Alan Rogers Gezinscamping Award
Voor	campings	met	de	beste	voorzieningen	voor	het	hele	
gezin.

Alan Rogers Kleine Camping Award
Voor	campings	met	minder	dan	75	plaatsen,	die	een	
grote	gastvrijheid	combineren	met	uitstekende	voorzie-
ningen	gedurende	het	hele	seizoen.	

Alan Rogers Innovatie Award
Voor	campings	die	creatieve	en	originele	concepten	
toepassen	op	het	gebied	van	kampeervoorzieningen	of	
huuraccommodaties.

The Alan Rogers Special Award
De	Special	Award	wordt	uitgereikt	aan	campings	die	een	
grote	tegenslag	hebben	moeten	overwinnen.	Dit	jaar	
gaat	deze	award	naar	de	Spaanse	camping	Les Pedres	
(ES80240),	die	zich	na	een	ernstige	brand	op	een	indruk-
wekkende	manier	heeft	hersteld.

 Winnaar 
 Camping La Yole (FR85150) 
 Saint Jean-de-Monts, Frankrijk

  La Yole is al jarenlang een favoriet van Alan Rogers. Het 
is een zeer vriendelijke gezinscamping in een populair 
vakantiegebied, goed georganiseerd en met een vrolijke 
uitstraling. We zijn dan ook zeer verheugd dat deze 
mooie camping door de lezers van Alan Rogers in 2012 
tot populairste camping is verkozen.
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Landgoed
van Nederland

In Twente kan je eindeloos fietsen langs landgoederen, havezaten, 

interessante steden en dorpen en cultureel en religieus erfgoed. Het 

unieke van Twente zit hem in het voortdurend wisselende decor van het 

coulissenlandschap. Wie er doorheen fietst, ziet de decorstukken 

voortdurend verschuiven. Het uitzicht is zelden weids, maar intiem en 

steeds anders; een opeenvolging van doorkijkjes op steeds andere 

coulissen, nu eens langs een bomenrij, dan weer langs een haag, een 

boerenhoeve, een kerk, een beek met een schouwpad erlangs, een 

landhuis. In een weiland staan wat pony’s en een ezel te dromen, en 

daar verschijnt, achter een houtwal, opeens de ranke torenspits van een 

oud klooster. De nonnen, karmelietessen, zijn er misschien net in 

zwijgend gebed verzonken. De aandacht van de fietser – of wandelaar – 

blijft gevangen door het steeds wisselende perspectief.

Twente
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Haaientanden in de vijver van Camping de Papillon

Attracties voor de kinderen
In	Twente	heb	je	bekende,	grote	attractieparken	als	

Slagharen	en	Hellendoorn	en	het	nostalgische	

pretpark	De	Waarbeek.	Hier	vind	je	het	vertier	van	

achtbanen,	botsauto’s	en	nog	veel	meer.	Iets	heel	

anders	biedt	het	Labyrint	der	Zinnen	in	Boekelo,	een	

groen	belevingspark	waar	je	op	een	speelse	manier	

kan	kennis	maken	met	de	bijzonderheden	

van	de	natuur.	Op	avontuurlijke	routes	

door	spannende,	natuurlijke	

labyrinten	worden	kinderen	

uitgedaagd	om	te	voelen,	te	ruiken	

en	te	kijken	en	daarover	te	vertellen.	

Op	het	terrein	is	een	restaurant,	een	

theetuin	en	er	zijn	picknickplaatsen.

De Twentse 
Tracteervoordeelkaart
Speciaal voor de cultuurliefhebbers en families met 

kinderen bieden de Twentse campings en bungalowparken 

de Tracteervoordeelkaart aan. Met deze kortingskaart kunt 

u profiteren van kortingen bij 31 dagattracties en musea in 

Twente. Laat u verrassen door de boeiende Twentse 

geschiedenis, geniet van gepassioneerde kunst of 

verwonder u over innovatieve techniek en nog veel meer. 

Voor families met kinderen is er volop kindervertier in 

allerlei kinderattracties verspreid over heel Twente.

Het Twentse routenetwerk
De beste manier om Twente te leren kennen is er 

doorheen te wandelen of te fietsen en gebruik te 

maken van het uitgebreide netwerk met 3000 

kilometer aan wandelroutes en een veelvoud aan 

fietstracés voor alle doelgroepen. Via de website van 

de VVV (vvvtwente.nl) kan je je eigen tocht 

samenstellen of kant-en-klare routes uitkiezen en 

uitprinten of downloaden op je smartphone.

Zoutmuseum
Het	Zoutmuseum	Delden	bevindt	zich	vlakbij	de	plaats	

waar	in	1886	voor	het	eerst	zout	in	de	Nederlandse	

bodem	werd	ontdekt.	Het	duurde	tot	in	de	Eerste	

Wereldoorlog	voordat	men	daadwerkelijk	zout	uit	de	

bodem	ging	halen.	Voor	die	tijd	werd	zout	in	het	

buitenland	gekocht.	In	het	

museum	kom	je	alles	te	

weten	over	dit	belangrijke	

natuurproduct:	hoe	het	

wordt	gewonnen	en	

wat	je	er	allemaal	mee	

kunt	doen.

Afgelopen zomer vond de 14-jarige Jordy Woltman al 

snorkelend in de zwemvijver van Camping de Papillon in 

Denekamp een zeer bijzondere steen. Hij liet hem zien aan 

campingeigenaar Alex Wassink, die vermoedde dat het om 

haaientanden ging. Erik Mulder, conservator van museum 

Natura Docet (ook in Denekamp) was onder de indruk. Hij 

bevestigde dat het haaientanden zijn van ongeveer twee 

miljoen jaar oud. Bij het ontginnen van de heidevelden 

vroeger en meer recent bij de aanleg van de A1 zijn er al 

eerder haaientanden in Oost-Nederland gevonden. Duikers 

hebben de vijver in oktober nog eens doorzocht, maar 

vonden alleen kristallen en vuurstenen. Misschien dat Jordy 

komende zomer weer geluk heeft? Erik Mulder wil de 

haaientanden graag tentoonstellen in Natura Docet, een 

prachtig klassiek musem dat na een renovatie medio 2013 

weer voor het publiek open gaat.

Twente

Tukkers
Twente	ligt	in	het	oosten	van	Overijssel,	en	wie	door	

het	landschap	dwaalt	en	de	dorpen	en	steden	

aandoet,	merkt	dat	er	een	bepaalde	eenheid	is	die	

historisch	gegroeid	moet	zijn.	De	benaming	‘Twente’	

is	al	bekend	vanuit	de	middeleeuwen,	nog	voor	de	

provincies	bestonden.	Het	eigene	is	door	de	

eeuwen	heen	ontstaan	en	het	kan	niet	anders	of	

het	zit	diep	in	het	landschap	–	en	de	mensen.	Wie	

een	tijdje	onder	de	Twentenaren,	ook	wel	Tukkers	

genoemd,	verblijft	leert	hen	kennen	als	een	

zelfbewust,	gastvrij	volk	met	een	eigen	vorm	van	

droge	humor	en	milde	zelfspot.	

Ruisende jeneverbes
Hier	en	daar	maken	de	coulissen	plaats	voor	bos	en	rijk	

gecultiveerde	landgoederen	als	Landgoed	Weleveld,	

Weldam,	Twickel	en	Singraven,	of	natuurgebieden	als	de	

Sallandse	Heuvelrug,	de	heide	bij	Markelo	en	het	

Buurserzand	bij	Haaksbergen.	De	zuidelijke	oever	van	

de	Dinkel	is	een	wonderlijk	gelaagde	zandwal	waar	je	de	

eeuwen	aan	afziet.	Er	zijn	in	het	natuurgebeid	ook	nog	

kleine	heidevelden	en	overal	ruist	de	jeneverbes.	

Al	deze	landschapselementen,	kloosters,	kerken,	

kastelen,	deftige	landhuizen	en	pittoreske	steden	

vormen	samen	Twente,	een	bijzondere	streek,	waar	

cultuur	en	natuur	in	harmonie	samengaan.	
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Vertrouwd	Thuiskomen in	Twente!
Op de vraag “waarom Twente” 

bij de toerist populair is zijn veel 

antwoorden mogelijk. In Twente 

beleef je mooie dingen die je raken. 

Zoals een welgemeende begroeting, 

gewoon op straat of tijdens uw verblijf 

op een camping of bungalowpark. 

Twente heeft gastheerschap hoog 

in het vaandel staan en geeft u het 

gevoel van “Vertrouwd Thuiskomen”.

Bent u op zoek naar een eenvoudige 

natuurcamping, een luxe camping voor uw 

gezin en kinderen met alles erop en eraan 

of verblijft u liever in een comfortabele 

bungalow, alle mogelijkheden zijn er.

Twente heeft een schitterende afwisselende 

natuur met landgoederen, weilanden, 

heuvels, heide, houtwallen, bossen en het 

rijke coulisselandschap kunnen fietsend of 

wandelend, langs talloze routes, worden 

verkend.

Kastelen, buitenplaatsen, havezaten en 

watermolens liggen als pareltjes in het 

landschap. Boeiende steden als Almelo, 

Hengelo, Enschede en Oldenzaal zijn 

moderne winkelsteden, met een rijk 

cultureel verleden en ruim aanbod musea, 

galerieën en theaters. Nationaal en 

internationale bekende evenementen als de 

Enschede Marathon, FBK-games Hengelo, 

de Military Boekelo-Enschede, CSI 

Twente en de Triathlon in Holten trekken 

belangstellenden uit de hele wereld. 

Sportieve bezoekers kunnen hun hart 

ophalen aan alle sportfaciliteiten, zoals de 

fantastische golfbanen en de mogelijkheden 

om de paardensport te beoefenen. De 

mystieke kant van Twente is te vinden in de 

sprookjes en sagen en in de geheimzinnige 

nevel die soms door de bossen golft. Er is 

in Twente zoveel om van te genieten!

Beleef het gevoel van “Vertrouwd 

Thuiskomen” in Twente. Landgoed van 

Nederland.

Fietsen en wandelen

In Twente en de grensstreek ligt een 

honderden kilometers bewegwijzerd 

fietsroutenetwerk. Met dit netwerk kunt u 

zelf eindeloos veel fietsroutes maken met 

behulp van zogenaamde knoop-punten. 

U kunt al routes fietsen vanaf 10 kilometer, 

maar uitbreiding tot elk gewenst aantal 

kilometers is mogelijk!

Twente heeft als éérste regio in Nederland 

ruim 3.000 kilometer bewegwijzerd 

wandelnetwerk. U kunt een route volgen 

van 3 tot 10 kilometer, maar door het zelf 

te combineren van routes is het mogelijk 

naar eigen inzicht een wandeling samen 

te stellen. Bij maar liefst 140 startpunten 

in Twente kunt u de auto achterlaten en 

starten met de ontelbare mogelijkheden van 

dit wandelnetwerk. Bij de VVV’s in Twente 

zijn de fiets- en wandelkaarten verkrijgbaar. 

Ook zijn de routes te downloaden voor de 

App via www.vvvtwente.nl



Vertrouwd	Thuiskomen in	Twente!
Op de vraag “waarom Twente” 

bij de toerist populair is zijn veel 

antwoorden mogelijk. In Twente 

beleef je mooie dingen die je raken. 

Zoals een welgemeende begroeting, 

gewoon op straat of tijdens uw verblijf 

op een camping of bungalowpark. 

Twente heeft gastheerschap hoog 

in het vaandel staan en geeft u het 

gevoel van “Vertrouwd Thuiskomen”.

Bent u op zoek naar een eenvoudige 

natuurcamping, een luxe camping voor uw 

gezin en kinderen met alles erop en eraan 

of verblijft u liever in een comfortabele 

bungalow, alle mogelijkheden zijn er.

Twente heeft een schitterende afwisselende 

natuur met landgoederen, weilanden, 

heuvels, heide, houtwallen, bossen en het 

rijke coulisselandschap kunnen fietsend of 

wandelend, langs talloze routes, worden 

verkend.

Kastelen, buitenplaatsen, havezaten en 

watermolens liggen als pareltjes in het 

landschap. Boeiende steden als Almelo, 

Hengelo, Enschede en Oldenzaal zijn 

moderne winkelsteden, met een rijk 

cultureel verleden en ruim aanbod musea, 

galerieën en theaters. Nationaal en 

internationale bekende evenementen als de 

Enschede Marathon, FBK-games Hengelo, 

de Military Boekelo-Enschede, CSI 

Twente en de Triathlon in Holten trekken 

belangstellenden uit de hele wereld. 

Sportieve bezoekers kunnen hun hart 

ophalen aan alle sportfaciliteiten, zoals de 

fantastische golfbanen en de mogelijkheden 

om de paardensport te beoefenen. De 

mystieke kant van Twente is te vinden in de 

sprookjes en sagen en in de geheimzinnige 

nevel die soms door de bossen golft. Er is 

in Twente zoveel om van te genieten!

Beleef het gevoel van “Vertrouwd 

Thuiskomen” in Twente. Landgoed van 

Nederland.

Fietsen en wandelen

In Twente en de grensstreek ligt een 

honderden kilometers bewegwijzerd 

fietsroutenetwerk. Met dit netwerk kunt u 

zelf eindeloos veel fietsroutes maken met 

behulp van zogenaamde knoop-punten. 

U kunt al routes fietsen vanaf 10 kilometer, 

maar uitbreiding tot elk gewenst aantal 

kilometers is mogelijk!

Twente heeft als éérste regio in Nederland 

ruim 3.000 kilometer bewegwijzerd 

wandelnetwerk. U kunt een route volgen 

van 3 tot 10 kilometer, maar door het zelf 

te combineren van routes is het mogelijk 

naar eigen inzicht een wandeling samen 
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Op een druilerige winterdag kun je dromen van een warm en zonnig 

Andalusië waar je lekker ligt te luieren na een heerlijke lunch van tapas 

met een droge sherry als aperitief. Andalusië is een van de droogste en 

warmste streken van Spanje. Met zijn zachte winters en warme zomers 

kun je hier het hele jaar door vakantie vieren. De kuststreken hebben 

een aangenaam zacht klimaat door de invloed van de Middellandse 

Zee. Het binnenland is ’s zomers weliswaar heet maar fantastische 

steden, zoals Sevilla en Córdoba, zijn enige transpiratie meer dan 

waard. Voor wie van actie en afwisseling houdt is Andalusië een 

perfecte vakantiestreek waar je ’s morgens kunt gaan skiën in de Sierra 

Nevada en ’s middags een duik kunt nemen in de Middellandse Zee.

Andalusië

Veelzijdig
en hartverwarmend
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Granada
In	Granada	bevindt	zich	een	van	de	beroemdste	

monumenten	van	Spanje:	het	Alhambra.	Dit	is	een	

gigantisch	historisch	paleis,	gebouwd	op	een	heuvel,	

vol	overblijfselen	van	de	Moorse	en	katholieke	

cultuur.	Het	Alhambra	was	in	de	13de	en	14de	

eeuw	het	paleis	van	de	sultans	en	dankt	zijn	naam	

aan	de	rode	muren.	Alhambra	betekent	‘Rood	

Kasteel’	in	het	Arabisch.	

In	de	oude	wijk	Albaicin	op	de	heuvels	met	uitzicht	

op	de	Alhambra,	waan	je	je	in	een	Arabisch	

sprookje.	De	wijk	bestaat	uit	kronkelige	straatjes	

met	huizen	uit	de	14de	eeuw.	Breng	een	

bezoekje	aan	de	Banuelo	(badhuis),	de	school	

Madrassa	of	het	voormalige	gastenverblijf	Corral	

del	Carbon.	In	Albaicin	liggen	de	roots	van	

beroemde	flamencodansers	en	-muzikanten.	U	

vindt	er	ook	een	breed	scala	aan	restaurants	

waar	je	kunt	kiezen	uit	de	heerlijkste	tapas,	

Spaanse	of	exotische	gerechten.	

Flamenco
Sevilla	wordt	beschouwd	als	de	geboorteplaats	van	de	

Spaanse	flamenco.	In	het	Museo	del	Baile	Flamenco	

kun	je	een	show	met	flamencodans	bezoeken,	in	het	

cultureel	centrum	El	Arenal	zijn	dagelijks	

dansvoorstellingen	en	elke	avond	om	23.00	uur	is	er	

een	gratis	flamencoshow	in	de	flamencobar	La	

Carboneria	bij	de	kathedraal.	

In	de	zomer	zoeken	de	meeste	mensen	’s	avonds	de	

rivier	en	de	terrasjes	op,	waar	het	wat	koeler	is.	In	de	

winter	zijn	de	bars	in	het	centrum	populairder.	Vaak	begint	

de	avond	met	een	biertje	en	een	tapa	en	gaat	men	daarna	

de	straat	op,	vaak	met	eigen	drank,	ijs	en	plastic	bekers.	

Vlakbij	de	rivier,	aan	de	boulevard	Paseo	Alcalde	Marqués	

de	Contadero,	liggen	een	paar	openluchtdiscotheken	waar	

je	tot	6	uur	’s	ochtends	kunt	dansen.	In	de	volksbuurt	

Triana	zijn	leuke	flamencobars	met	gratis	optredens.

Sevilla
Sevilla is de hoofdstad van Andalusië en ligt aan 

de Guadalquivir, die voor niet al te grote 

zeeschepen bevaarbaar is tot in de stad. 

Volgens de Griekse en Romeinse mythologie 

werd Sevilla gesticht door Herakles. Door 

opgravingen weten we dat de stad al rond 1000 

voor Christus bestond. Na 1492, toen Columbus 

de Nieuwe Wereld ontdekte, werd Sevilla de 

belangrijkste verbindingshaven tussen Europa en 

Amerika en de thuisbasis van de beroemde 

‘zilvervloot’. De stad trok handelaren en 

ontdekkingsreizigers aan vanuit heel Europa en 

maakte een grote bloei door, zoals af te lezen is aan 

de architectuur en de schilder- en beeldhouwkunst. 

Sevilla is een openluchtmuseum vol historische 

monumenten uit verschillende culturen. Een 

hoogtepunt is de imposante gotische kathedraal 

Maria de la Sede, waarvan de 96 meter hoge 

klokkentoren ooit de hoogste ter wereld was. Maar 

ook het 14de-eeuwse paleis Alcazar mag je bij een 

bezoek niet overslaan. In 1992 organiseerde Sevilla een 

prestigieuze wereldtentoonstelling. Erfenis van deze 

tentoonstelling is het pretpark Isla Magica. Net buiten 

het historische centrum ligt het Plaza de España, een 

groot plein in de vorm van een halve cirkel rond een 

fontein die je bereikt via een van de bruggetjes over een 

gracht. In de mooie parken en palmtuinen in de stad kun 

je ’s zomers wat afkoelen. 

Costa del Sol en  
Costa de la Luz
De stranden van de Costa del Sol en de Costa de la 

Luz zijn het hele jaar door bevolkt. In de winter zijn ze 

populair bij gepensioneerden, die hier de kou in het 

noorden ontvluchten. In de zomer is het gezellig druk 

op de stranden van Torremolinos, Marbella, Fuengirola, 

Mijas, Manilva en Estepona. Hier is het bijna altijd mooi 

weer, je kunt er lekker eten en drinken en er is van alles 

te beleven. In Benalmadena is een groot pretpark en 

een Sea Life Centrum waar je dolfijnen, pinguins, 

zeeleeuwen, krokodillen, slangen en exotische vogels 

kunt bekijken. Fuengirola en Estepona hebben een 

dierentuin, in Estepona is een safaripark en Torremolinos 

heeft een krokodillenpark. Vanaf de haven van 

Benalmadena vertrekt een boot naar de zee om dolfijnen 

te spotten. Jongeren kunnen gaan karten of 

trampolinespringen. ’s Avonds is er een bruisend 

nachtleven en kun je kiezen uit een grote hoeveelheid 

disco’s, bars en clubs. 

Tarifa is de meest zuidelijke stad van 

Spanje, op slechts 14 kilometer 

afstand van Afrika. Dit is de ideale 

plaats voor fanatieke watersporters 

en vogelspotters. De 

omstandigheden zijn er optimaal 

voor kiteboarden en windsurfen en 

in de lente en de herfst zit je vooraan 

om de vogeltrek observeren. 

Córdoba
Córdoba	ligt	aan	de	voet	van	het	gebergte	

Sierra	Morena	en	was	de	hoofdstad	van	het	

middeleeuwse	Kalifaat	van	Córdoba,	dat	

Spanje,	Portugal	en	een	deel	van	Noord-Afrika	

besloeg.	Uit	deze	islamitische	glorietijd	zijn	veel	

monumenten	overgebleven,	waarvan	de	

gigantische	moskee	Mezquita	het	beroemdste	

voorbeeld	is.	Verder	zijn	de	Romeinse	brug	over	

de	Guadalquivir,	de	Juderia	(vroegere	Joodse	

wijk)	met	een	oude	synagoge	en	het	

15de-eeuwse	slot	Alcazar	de	los	Reyes	Catolicos	

met	zijn	prachtige	tuinen	zeer	de	moeite	waard.	

Córdoba	heeft	een	heerlijke	ambiance	met	

fascinerende	straatjes,	grote	pleinen	en	geweldige	

restaurants.	

Andalusië
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Sport en natuur
In	de	bergen	van	de	Sierra	Nevada	tel	je	wel	16	toppen	

van	boven	de	3000	meter.	Als	gevolg	van	de	

klimaatschommelingen	en	hoogteverschillen	heeft	dit	

gebied	een	enorme	diversiteit	aan	vegetatie.	Je	vindt	er	

duizenden	plantensoorten	en	een	rijke	fauna.	Veel	

vogelsoorten,	waaronder	de	gier	en	de	koningsarend,	

kun	je	hier	zien.	Op	de	grond	leven	Spaanse	berggeiten,	

vossen,	dassen,	wezels	en	everzwijnen.	In	de	Sierra	

Nevada	ligt	een	groot	Nationaal	Park	met	afwisselende	

landschappen.	Je	kunt	er	prima	skiën	op	de	85	km	aan	

pistes	waar	ongeveer	vijf	maanden	lang	sneeuw	ligt.	Ook	

kun	je	hier	bergbeklimmen	en	mooie	wandeltochten	maken.

Aan	de	kust	heb	je	de	mogelijkheid	om	van	allerlei	

watersporten	te	doen.	En	voor	de	paardrijliefhebber	zijn	er	

maneges	waar	je	paarden	kunt	huren	voor	een	avontuurlijke	

tocht	langs	de	vloedlijn.	In	de	koninklijke	Andalusische	

School	voor	Paardrijkunst	in	Jerez	de	la	

Frontera	worden	demonstraties	

gegeven.	Voor	de	sportieve	toerist	is	

het	mogelijk	om	een	geoganiseerde	

fietstocht	te	maken	door	het	hart	

van	Andalusië.	En	de	golfer	kan	

terecht	op	een	van	de	tientallen	

banen	met	18	holes	of	meer.	

Andalusië
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Cabo de Gata is een gezellige camping aan 
de Golf van Almería, met goede 

voorzieningen en het hele jaar geopend. 
Mooie ligging in het natuurpark Cabo 
de Gata-Nijar te middden van de 
fruitboerderijen en op 1 kilometer 
lopen van een mooi zandstrand. Er 

zijn 250 vlakke, verharde plaatsen, die 
redelijk groot zijn en enige schaduw 

krijgen van hoge bomen.

Camping Cabo de Gata
Cabo de Gata
Tel +34 950 16 04 43 www.campingcabodegata.com

Los Escullos is een populaire winter-
bestemming en biedt 171 kampeer-

plaatsen, van elkaar gescheiden door 
heggen en bomen, en soms voorzien 
van kunstmatige schaduw. Er is een 
zwembad met een bar en restaurant 
waar u uitstekende Spaanse gerechten 

kunt krijgen tegen zeer voordelige prijzen. 
Vlakbij liggen de beroemde vogelgebieden 

met roze flamingo’s.

Camping Los Escullos
San José-Nijar
Tel +34 950 38 98 11 www.losescullossanjose.com

Op slechts 12 km van alle attracties van de 
beroemde badplaats Marbella, bereikbaar 

met openbaar vervoer, en met een fijn 
zandstrand op 150 meter. Er zijn 430 
plaatsen en het vriendelijke personeel 
en de uitstekende voorzieningen, 
waaronder een groot zwembadcomplex 

en een gezellig bar-restaurant, staan 
garant voor een comfortabele vakantie.

Camping Marbella Playa
Marbella
Tel +34 952 83 39 98 www.campingmarbella.com

Sherry
Andalusië is het land van de sherry. De druiven waar deze 

gealcoholiseerde wijnsoort van wordt gemaakt worden 

verbouwd in de buurt van Jerez de la Frontera, ook wel de 

sherry-hoofdstad van de wereld genoemd. Om een sherry 

te proeven kun je een bodega bezoeken. Bij Fundador 

Pedro Domecq, de oudste bodega van de stad, kunt je 

een rondleiding krijgen over het landgoed met uitleg over 

de geheimen van het proces van druif tot drank. Andere 

bekende bodega’s zijn Osborne en Sandeman.

Tapas
Tapas zijn de typische Spaanse kleine hapjes die ook 

op het platteland en in de steden van Andalusië heel 

populair zijn. Het woord tapa betekent ‘bedekken’ en 

heeft te maken met de eeuwenoude traditie om een 

sneetje brood op een glas wijn te leggen zodat er 

geen vliegen bij kunnen. Op het brood werd een 

stukje kaas of ham gelegd. Deze eenvoudige snack is 

langzaam uitgegroeid tot een grote variëteit aan kleine 

gerechten waarvoor bijvoorbeeld stukjes chorizoworst, 

manchegokaas, knoflookgarnalen, inktvis en tortilla 

gebruikt worden.

Kleinere badplaatsen
Wie	een	wat	rustiger	strand	zoekt	kan	kiezen	voor	

Nerja,	50	km	ten	oosten	van	Malaga,	waar	bovenop	

de	kliffen	een	promenade	is	aangelegd	die	vanwege	

zijn	spectuculaire	uitzicht	het	‘Balcon	de	Europa’	

wordt	genoemd.	Tussen	de	kliffen	en	rotspartijen	ten	

oosten	van	Nerja	ligt	een	aantal	kleine	en	beschutte	

stranden	en	inhammen.	Net	buiten	de	stad	vind	je	

druipsteengrotten	met	muurschilderingen	van	

20.000	jaar	oud.	

La	Herradura	betekent	‘hoefijzer’en	het	rustige	

plaatsje	dankt	deze	naam	aan	de	vorm	van	de	

prachtige	baai	met	breed	strand	waaraan	het	ligt.	

Op	het	strand	zijn	outdoor	fitnessapparaten	en	

een	paar	speeltuinen	voor	de	kinderen.	In	de	

strandtenten	en	visrestaurantjes	aan	de	

boulevard	kun	je	genieten	van	prima	tapas.	Elke	

vrijdagochtend	is	er	een	markt.	Vlak	voorbij	de	

baai	leidt	een	slingerweg	over	een	kaap	naar	

het	jachthaventje	van	‘Marina	del	Este’,	waar	

aan	de	haven	een	paar	leuke	restaurantjes	

en	een	duikschool	liggen.
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maneges	waar	je	paarden	kunt	huren	voor	een	avontuurlijke	

tocht	langs	de	vloedlijn.	In	de	koninklijke	Andalusische	

School	voor	Paardrijkunst	in	Jerez	de	la	

Frontera	worden	demonstraties	

gegeven.	Voor	de	sportieve	toerist	is	

het	mogelijk	om	een	geoganiseerde	

fietstocht	te	maken	door	het	hart	

van	Andalusië.	En	de	golfer	kan	

terecht	op	een	van	de	tientallen	

banen	met	18	holes	of	meer.	
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Cabo de Gata is een gezellige camping aan 
de Golf van Almería, met goede 

voorzieningen en het hele jaar geopend. 
Mooie ligging in het natuurpark Cabo 
de Gata-Nijar te middden van de 
fruitboerderijen en op 1 kilometer 
lopen van een mooi zandstrand. Er 

zijn 250 vlakke, verharde plaatsen, die 
redelijk groot zijn en enige schaduw 

krijgen van hoge bomen.

Camping Cabo de Gata
Cabo de Gata
Tel +34 950 16 04 43 www.campingcabodegata.com

Los Escullos is een populaire winter-
bestemming en biedt 171 kampeer-

plaatsen, van elkaar gescheiden door 
heggen en bomen, en soms voorzien 
van kunstmatige schaduw. Er is een 
zwembad met een bar en restaurant 
waar u uitstekende Spaanse gerechten 

kunt krijgen tegen zeer voordelige prijzen. 
Vlakbij liggen de beroemde vogelgebieden 

met roze flamingo’s.

Camping Los Escullos
San José-Nijar
Tel +34 950 38 98 11 www.losescullossanjose.com

Op slechts 12 km van alle attracties van de 
beroemde badplaats Marbella, bereikbaar 

met openbaar vervoer, en met een fijn 
zandstrand op 150 meter. Er zijn 430 
plaatsen en het vriendelijke personeel 
en de uitstekende voorzieningen, 
waaronder een groot zwembadcomplex 

en een gezellig bar-restaurant, staan 
garant voor een comfortabele vakantie.

Camping Marbella Playa
Marbella
Tel +34 952 83 39 98 www.campingmarbella.com

Sherry
Andalusië is het land van de sherry. De druiven waar deze 

gealcoholiseerde wijnsoort van wordt gemaakt worden 

verbouwd in de buurt van Jerez de la Frontera, ook wel de 

sherry-hoofdstad van de wereld genoemd. Om een sherry 

te proeven kun je een bodega bezoeken. Bij Fundador 

Pedro Domecq, de oudste bodega van de stad, kunt je 

een rondleiding krijgen over het landgoed met uitleg over 

de geheimen van het proces van druif tot drank. Andere 

bekende bodega’s zijn Osborne en Sandeman.

Tapas
Tapas zijn de typische Spaanse kleine hapjes die ook 

op het platteland en in de steden van Andalusië heel 

populair zijn. Het woord tapa betekent ‘bedekken’ en 

heeft te maken met de eeuwenoude traditie om een 

sneetje brood op een glas wijn te leggen zodat er 

geen vliegen bij kunnen. Op het brood werd een 

stukje kaas of ham gelegd. Deze eenvoudige snack is 

langzaam uitgegroeid tot een grote variëteit aan kleine 

gerechten waarvoor bijvoorbeeld stukjes chorizoworst, 

manchegokaas, knoflookgarnalen, inktvis en tortilla 

gebruikt worden.

Kleinere badplaatsen
Wie	een	wat	rustiger	strand	zoekt	kan	kiezen	voor	

Nerja,	50	km	ten	oosten	van	Malaga,	waar	bovenop	

de	kliffen	een	promenade	is	aangelegd	die	vanwege	

zijn	spectuculaire	uitzicht	het	‘Balcon	de	Europa’	

wordt	genoemd.	Tussen	de	kliffen	en	rotspartijen	ten	

oosten	van	Nerja	ligt	een	aantal	kleine	en	beschutte	

stranden	en	inhammen.	Net	buiten	de	stad	vind	je	

druipsteengrotten	met	muurschilderingen	van	

20.000	jaar	oud.	

La	Herradura	betekent	‘hoefijzer’en	het	rustige	

plaatsje	dankt	deze	naam	aan	de	vorm	van	de	

prachtige	baai	met	breed	strand	waaraan	het	ligt.	

Op	het	strand	zijn	outdoor	fitnessapparaten	en	

een	paar	speeltuinen	voor	de	kinderen.	In	de	

strandtenten	en	visrestaurantjes	aan	de	

boulevard	kun	je	genieten	van	prima	tapas.	Elke	

vrijdagochtend	is	er	een	markt.	Vlak	voorbij	de	

baai	leidt	een	slingerweg	over	een	kaap	naar	

het	jachthaventje	van	‘Marina	del	Este’,	waar	

aan	de	haven	een	paar	leuke	restaurantjes	

en	een	duikschool	liggen.
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Mooi gelegen aan de zonnige kust van 
Granada, halverwege Malaga en Almería, 

en direct aan zee met kiezelstrand waar 
je goed kan zwemmen en snorkelen. De 
winters zijn hier zacht en aangenaam, 
terwijl de zomerse warmte draaglijk blijft 
door de bries van zee. De camping 

heeft 240 plaatsen en een restaurant dat 
het hele jaar open is.

Camping Castillo de Banos
Granada
Tel +34 958 82 95 28 www.campingcastillo.com

Deze grote camping aan de kustweg van de 
Costa del Sol ligt 12 km ten oosten van 

Marbella en 15 km van Fuengirola. Dit 
gebied staat ook bekend als de Costa 
del Golf en naast de camping bevindt 
zich dan ook een uitstekende 
golfbaan. Hoge pijnbomen op het 

terrein bieden de nodige schaduw aan 
de 300 plaatsen en het strand ligt op 

10 minuten lopen.

Camping Cabopino
Marbella
Tel +34 952 83 43 73 www.campingcabopino.com

Deze particuliere camping ligt aan een rustiger 
gedeelte van deze prachtige kust met 

baaien en stadjes op korte afstand. Er is 
een aantrekkelijk zwembad en de 320 
plaatsen liggen aan lange lanen met 
eucalyptusbomen die voor schaduw 
zorgen. Deze unieke ‘Costa Tropical’ in 

de provincie Granada is in elk jaargetijde 
een geweldige vakantiebestemming.

Camping Don Cactus
Carchuna-Motril
Tel +34 958 62 31 09 www.doncactus.com

De camping ligt in het natuurpark La Breña 
en weerspiegelt het natuurschoon van 

zijn omgeving. De stranden van de 
Costa de la Luz liggen op slechts 
1 km. Er zijn moderne voorzieningen, 
een goed restaurant, een supermarkt, 
twee zwembaden en u kunt hier 

tennissen en andere sporten doen. Er 
zijn kampeerplaatsen op gras en stenen 

chalets te huur.

Camping Pinar San José
Barbate
Tel +34 956 43 70 30 www.campingpinarsanjose.com

Dit is een goede camping aan de Costa del 
Sol, gelegen direct aan het strand, 25 km 

ten oosten van Malaga, met kampeer-
plaatsen die groot genoeg zijn. Via een 
mooie promenade loopt u zo naar de 
leuke badplaats met alle voorzieningen. 
U kunt hier o.a. fietsen, paardrijden en 

watersporten of op pad gaan langs de 
wijnroute, de avocadoroute en de olijfroute!

Camping Torre Del Mar
Torre del Mar
Tel +34 952 54 02 24 www.campingtorredelmar.com

Prachtige locatie in het binnenland, ver weg 
van de drukte van de stranden bij Malaga 

(40 minuten rijden) en slechts 1 uur ten 
zuiden van Granada, Sevilla en Córdoba. 
Op het terrein is een gezellig restaurant. 
Dit rustige gebied met dichte dennen-
bossen, waar adelaars en gieren over 

de dorpen zweven, is een perfecte 
uitvalsbasis om Andalusië te verkennen.

Camping Sierrecilla
Humilladero
Tel +34 693 82 81 99 www.campinglasierrecilla.com
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een goed restaurant, een supermarkt, 
twee zwembaden en u kunt hier 

tennissen en andere sporten doen. Er 
zijn kampeerplaatsen op gras en stenen 

chalets te huur.
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Barbate
Tel +34 956 43 70 30 www.campingpinarsanjose.com

Dit is een goede camping aan de Costa del 
Sol, gelegen direct aan het strand, 25 km 

ten oosten van Malaga, met kampeer-
plaatsen die groot genoeg zijn. Via een 
mooie promenade loopt u zo naar de 
leuke badplaats met alle voorzieningen. 
U kunt hier o.a. fietsen, paardrijden en 

watersporten of op pad gaan langs de 
wijnroute, de avocadoroute en de olijfroute!

Camping Torre Del Mar
Torre del Mar
Tel +34 952 54 02 24 www.campingtorredelmar.com

Prachtige locatie in het binnenland, ver weg 
van de drukte van de stranden bij Malaga 

(40 minuten rijden) en slechts 1 uur ten 
zuiden van Granada, Sevilla en Córdoba. 
Op het terrein is een gezellig restaurant. 
Dit rustige gebied met dichte dennen-
bossen, waar adelaars en gieren over 

de dorpen zweven, is een perfecte 
uitvalsbasis om Andalusië te verkennen.

Camping Sierrecilla
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Wie wil gaan kamperen in de wintermaanden kan grofweg kiezen uit 

twee mogelijkheden: een verblijf in zonnige omstandigheden om te 

ontsnappen aan de kou, regen of sneeuw in eigen land, of overnachten 

in een knisperend winterlandschap in een verwarmde accommodatie 

en uitgerust met de juiste kleding. 

Kamperen in de 

sneeuw

U heeft besloten tot een 

winters avontuur: een 

ontsnapping uit het warme 

nest, de kans om een 

landschap in een ander licht 

te zien – kortom voor een heel 

andere reis dan de massale 

uittocht in de zomer!
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Kamperen in de sneeuw

Welke faciliteiten  
zijn er beschikbaar?
Kamperen	in	de	wintermaanden	betekent	op	veel	

campings	kamperen	buiten	het	seizoen.	Het	is	daarom	

verstandig	om	na	te	gaan	welke	voorzieningen	er	

geopend	zijn.	Een	bar	of	een	café-restaurant	verhogen	

het	comfort	en	maken	het	verblijf	een	stuk	gezelliger.	

Een	winkeltje	waar	u	de	belangrijkste	levensmiddelen	

kunt	krijgen,	betekent	dat	u	niet	telkens	op	pad	hoeft.

In	natte,	modderige	condities	heeft	een	plaats	met	een	

verharde	ondergrond	de	voorkeur,	zeker	als	u	een	

camper	heeft.	Controleer	van	tevoren	of	deze	er	zijn.

Wilt	u	gaan	skiën	of	langlaufen,	kijk	dan	goed	wat	de	

mogelijkheden	zijn	en	of	er	materiaal	gehuurd	kan	

worden.

Kamperen onder nul
Met	verstandige	voorzorgsmaatregelen	en	een	goede	

planning	is	de	reis	met	uw	caravan	of	camper	in	de	

winter	geen	al	te	grote	onderneming.	Zorg	ervoor	dat	

basisdingen,	zoals	een	goede	isolatie,	warm	

beddengoed	en	reserveonderdelen	in	orde	zijn.	En	

breng	vervolgens	in	kaart	wat	de	omstandigheden	

gedurende	uw	verblijf	vragen	van	uw	uitrusting.

Tips
•				Neem	lange	haringen	mee	–	ze	komen	altijd	van	

pas,	ook	al	kunnen	ijs	en	sneeuw	het	gebruik	

ervan	moeilijk	maken.

•				Luifels	zijn	van	onschatbare	waarde,	met	name	

voor	uw	laarzen	bij	slecht	weer;	maar	zorg	er	

wel	voor	dat	er	geen	sneeuw	of	ijs	in	kan	

komen,	want	die	kunnen	het	schoeisel	

beschadigen.

•				Als	het	sneeuwt,	zorg	er	dan	voor	dat	de	

kabels	sneeuwvrij	blijven	door	ze	af	en	toe	te	

schudden	zodat	ze	niet	kunnen	bevriezen.

•				Houd	de	sneeuw	weg	bij	ventilatie-

openingen	en	rookkanalen;	er	zijn	speciale	

beschermingshoezen	te	krijgen.

•				Houd	bewegende	onderdelen	zoals	het	

zwenkwiel	goed	geolied	–	u	wilt	daar	

beslist	geen	problemen	mee	krijgen.

•				Neem	rijplaten	of	een	oud	tapijt	mee	–	

handig	wanneer	de	wielen	slippen	op	ijs	

of	in	de	modder.

•				Een	isolerende	deken	of	iets	soortgelijks	

kan	van	pas	komen	voor	de	aquaroll	

(hoog	zetten	helpt	ook).

•				U	heeft	propaangas	nodig,	want	

butaangas	verdampt	onvoldoende	bij	

lage	temperaturen.

•				Tanks	met	afvalwater	kunnen	het	best	

’s	avonds	geleegd	worden.

•				Denk	aan	sneeuwkettingen	–	zijn	ze	

nodig,	zijn	ze	verplicht?
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Zeer aantrekkelijke camping met prachtig 
uitzicht op de Otztal Alpen. Gelegen in 

een dal aan de rand van een dorpje en 
met 160 vlakke toerplaatsen. 
Skihellingen rondom – 64 liften en 
zo’n 200 km aan afdalingen. 
Ontspannen in het binnenzwembad 

na een dagje skiën, gevolgd door een 
diner in het uitstekende restaurant.

Camping Residence Sägemühle
Prad am Stilfserjoch, Trentino-Alto Adige
Tel +39 473 61 71 20 www.campingsaegemuehle.com

Gelegen op een open plek in een dennenbos 
onder in het mooie Antholz-dal. Ideaal voor 

winterportliefhebbers, wandelaars, 
mountainbikers en iederen die de 
Dolomieten met de auto wil verkennen. 
135 vlakke plaatsen, een bar-restaurant 
en skipistes in de directe omgeving.

Camping Residence Corones
Rasen, Trentino-Alto Adige
Tel +39 474 49 64 90 www.corones.com

Camping van topkwaliteit in een schitterende, 
natuurlijke omgeving. Heerlijk dineren op 

het terras van het karaktervolle 
restaurant met de Dolomieten op de 
achtergrond. 150 uitstekende 
toerplaatsen. Skigebied met 23 liften 
en 70 km afdalingen. 

Camping Seiser Alm
Vols am Schlern, Trentino-Alto Adige
Tel +39 471 70 73 82 www.camping-seiseralm.com
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De prachtige kuststreek langs de Atlantische Oceaan tussen Bordeaux 

en Spanje bestaat uit eindeloze witte zandstranden. Direct achter de 

kust van Les Landes ligt van noord tot zuid een enorm dennenbos, dat 

pas in het Baskenland plaats maakt voor de uitlopers van de 

Pyreneeën. Les Landes is een gebied met weinig echte steden en is 

zuinig bedeeld als het om cultuurhistorische gebouwen en 

monumenten gaat, een enkele pelgrimskerk daargelaten. Het gebied 

moet het doen zonder de afwisseling waar andere streken zich graag 

op beroemen, maar wat is er nu beter dan een vakantieconcept van 

bos, strand en zee! En ben je toch op zoek naar wereldse verleidingen, 

dan zijn Bordeaux in het noorden en de mondaine Baskische 
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Vertier langs de kust
Het vertier in Les Landes speelt zich voornamelijk af in 

en rond de badplaatsen, waarvan Biscarosse, Mimizan, 

Le Vieux-Boucau en Capbreton de grootste zijn. Hier 

kunt u veel sporten beoefenen, met nadruk op 

windsurfen, paardrijden, wandelen, fietsen en golfen. 

De stranden langs deze kust zijn bewaakt, want de hoge 

golven en het verschil tussen eb en vloed maken het 

zwemmen in de Oceaan soms gevaarlijk. Het is dan ook 

verstandig om de aanwijzingen van de strandwachten op 

te volgen. Door de hoge golven is het voor kleine kinderen 

minder geschikt om de zee in te gaan, maar voor hen is er 

zand genoeg en bij eb kunnen ze heerlijk spetteren in de 

ondiepe kreken die achterblijven. 

Les Landes en Baskenland

Le Pays des Grands Lacs
Direct	achter	de	kust	in	het	noorden	vind	je	Le	Pays	

des	Grands	Lacs	met	de	fraaie	binnenmeren	van	

Sanguinet,	Biscarosse-Parentis	en	Aureilhan.	Vooral	dit	

laatste	is	een	paradijs	voor	watersporten,	ook	ideaal	

voor	kleine	kinderen	die	er	heerlijk	kunnen	genieten	

van	het	zoete	water.	

Het	meest	zuidelijke	stuk	van	Les	Landes	is	wat	

dichter	bevolkt.	Capbreton	beschikt	over	de	enige	

haven	van	Les	Landes,	Le	Vieux-Boucau	heeft	een	

mooie	boulevard	en	in	Hossegor	kun	je	je	vergapen	

aan	karakteristieke	villa’s	uit	de	jaren	30	die	

verstopt	liggen	in	de	dennenbossen.	Bij	Seignosse	

leven	surfers	zich	uit	in	de	hoge	golven	(ook	leuk	

om	naar	te	kijken).

Armagnac Landais
In deze kleine streek tussen Villeneuve de Marsan en 

Gabarret hebben de dennenbossen plaats gemaakt 

voor wijngaarden. Hier komt de Armagnac vandaan, 

een gedistilleerde drank die op cognac lijkt, maar toch 

een heel ander karakter heeft. Leuke plaatsjes zijn 

Bastide d’Armagnac en St. Justin en ook de 

hoofdstad van Les Landes ligt hier: Mont de Marsan.

Uitgestrekte bossen
Het	Parc	Naturel	Régional	des	Landes	de	

Gascogne	is	het	grootste	aangeplante	bos	van	

Europa	en	bestaat	vrijwel	geheel	uit	zeedennen.	

Vroeger	bestond	het	gebied	uit	zandgrond	en	

moerassen.	De	bewoners	gebruikten	zelfs	stelten	

om	zich	beter	te	kunnen	verplaatsen	op	de	drassige	

delen.	Het	aanplanten	van	bos	begon	in	de	19de	

eeuw	op	grote	schaal	en	diende	aan	de	ene	kant	om	

erosie	tegen	te	gaan	en	aan	de	andere	kant	om	de	

arme	bevolking	geld	te	laten	verdienen	aan	hout-	en	

papierproductie	en	de	verkoop	van	hars.	
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Deze aantrekkelijke camping ligt tussen de 
pijnbomen aan de rand van Lac de 

Biscarrosse. Zwembadcomplex met 
verschillende baden, glijbanen, 
bubbelbad, sauna en zonneweiden. 
Mooi strand aan het meer waarin 
veilig gezwommen kan worden. 

Restaurant en bar met uitzicht op het 
zwembad. Nieuwe, compleet ingerichte 

sportschool, gratis voor kampeerders.

Camping Mayotte Vacances
Biscarrosse, Les Landes
Tel +33 558 78 00 00 www.mayottevacances.com

Heerlijke, rustige camping aan de rand van de 
Pyreneeën met 61 ruime en schaduwrijke 

grasplaatsen. Landelijk gelegen maar 
toch dicht bij het stadje Aramits. Het 
terras van de bar en snackbar kijkt uit 
op het zwembad. Sauna en spa. U kunt 
hier ook een prachtig chalet huren. 

Ongelimiteerde mogelijkheden om te 
wandelen en fietsen.

Camping Barétous-Pyrénées
Aramits, Pyrénées-Atlantiques
Tel +33 559 34 12 21 www.camping-baretous-pyrenees.com

Prachtig gelegen aan de oever van het Lac de 
Léon en ideaal voor waterplezier, want er 

is hier ook nog een heel mooi 
watercomplex met binnen- en 
buitenzwembad, kinderbad, fonteinen 
en waterkanon. Complete 
voorzieningen, zoals restaurant, 

pizzeria, afhaalmaaltijden, bar, 
supermarkt, tijdschriftenwinkel en 

ijsverkoop. Plus een heerlijk wellnesscentrum.

Camping Le Col Vert
Vielle-Saint-Girons, Les Landes
Tel +33 890 71 00 01 www.colvert.com

Mondain Biarritz 
De	Baskische	kust	wordt	wel	‘het	Californië	van	

Frankrijk’	genoemd	vanwege	de	metershoge	golven	

en	perfecte	windkracht.	Biarritz	is	een	surfmekka	met	

liefst	zes	stranden.	Het	onooglijke	vissersdorpje	

groeide	uit	tot	een	mondaine	badplaats	nadat	

Napoleon	III	en	keizerin	Eugénie	er	een	riant	

zomerpaleis	bouwden,	inmiddels	omgetoverd	tot	het	

Hôtel	du	Palais.	Vorsten	en	andere	edellieden	vonden	

hun	weg	naar	Biarritz	en	lieten	er	majestueuze	villa’s	

optrekken.	Later	volgden	de	filmsterren,	casino’s	en	

hotels.

Route van de mooiste dorpjes
Dicht bij St. Jean-de-Luz richting Spaanse grens passeer 

je het ene na het andere mooie dorp. Het bekendst is 

Espelette, waar een variëteit van de rode peper – 

meegebracht door de conquistadores uit Zuid-Amerika – 

de specialiteit is. Iedereen heeft er wel een akkertje en de 

vuurrode pepers hangen te drogen aan de gevels. Een 

kronkelende weg voert verder het binnenland in, langs 

Ascain, Ainhoa en Saint Peé de 

Nivelles, met op de achtergrond 

het silhouet van de Pyreneeën. 

Ainhoa bestaat uit een 

hoofdstraat met 17de- en 

18de-eeuwse roodwitte 

huizen, een plein met een 

kerk, een gemeentehuis 

en een peloteveld.

Flaneren in St.-Jean-de-Luz
Saint-Jean-de-Luz	is	een	schilderachtig	

shoppingstadje	met	een	gezellige	haven.	De	geur	

van	versgebakken	vis	blijft	hangen	in	de	smalle	

straatjes,	die	leiden	naar	het	brede	zandstrand.	Een	

van	de	hoogtepunten	is	de	Eglise	Saint-Jean	

Baptiste,	de	grootste	Baskische	kerk.	Typisch	zijn	

de	galerijen	van	zwaar	eikenhout	waar	de	mannen	

vroeger	de	mis	volgden,	terwijl	de	vrouwen	

beneden	zaten.	Loop	even	binnen	tijdens	de	mis	

op	zaterdagavond:	vol	overgave	zingt	jong	en	

oud	in	het	Baskisch.	Breng	ook	een	bezoek	aan	

Ciboure,	aan	de	overkant	van	de	vissershaven.	

Het	dorpje	bestaat	bijna	volledig	uit	groen	en	

rood	beschilderde	vakwerkhuizen.

Les Landes en Baskenland
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groeide	uit	tot	een	mondaine	badplaats	nadat	

Napoleon	III	en	keizerin	Eugénie	er	een	riant	
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Les Landes en Baskenland
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De Portugese fotograaf Aldo Soares bezocht de campings Cambrils 

Park and Sanguli-Salou in de streek Tarragona voor zijn fotoproject 

My Sweet Camping. Hij legde het leven van de vakantievierders vast in 

portretten en grappige situaties, waarvan u op deze pagina’s een paar 

voorbeelden ziet. Kijk op de website van Soares voor de hele serie.

www.sanguli.es

www.cambrilspark.es

Alle rechten voorbehouden, copyright Aldo Soares

In beeld

Aldo Soares
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Wie van het luxe leven houdt en zich wil begeven onder de 

internationale jetset, kiest voor een vakantie aan de Côte d’Azur. Als 

een ware ‘God in Frankrijk’ kun je je voelen in deze mondaine 

kuststreek met z’n schitterende stranden en sfeervolle havens, waar je 

in één van de vele visrestaurants kunt genieten van verse oesters op 

een bedje van gehakt ijs, opgediend op een zilveren schaal. Je kunt aan 

de Côte d’Azur natuurlijk de prachtigste villa’s huren, maar als je een 

wat kleiner budget hebt, ga je gewoon lekker kamperen op een van de 

vele campings langs de kust of op een rustige locatie in het binnenland. 

Côte d’Azur

Kust 
voor de kenners
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Côte d’Azur

Azuur en andere kleuren
De	Côte	d’Azur	dankt	zijn	naam	aan	de	azuurblauwe	kleur	

van	de	zee.	De	kuststreek	loopt	van	Saint-Tropez	tot	aan	

de	Frans-Italiaanse	grens	en	staat	bekend	om	zijn	

mediterrane	klimaat	met	gemiddeld	zo’n	drieduizend	

zonuren	per	jaar.	De	kust	is	een	aaneenschakeling	van	tot	

badplaatsen	uitgegroeide	steden	en	dorpen,	terwijl	het	

achterland	een	zeer	gevarieerd	landschap	laat	zien.	De	streek	

rondom	Grasse	wordt	gekenmerkt	door	plateaus	en	

bergketens	die	worden	doorsneden	door	kloven	met	

watervallen.	

Bij	Nice	liggen	de	Provencaalse	Vooralpen	en	verder	naar	het	

noorden	en	noordoosten	begint	het	hooggebergte	waar	je	in	de	

winter	kan	skiën.	In	de	buurt	van	Fréjus	liggen	de	Étangs	de	

Villepey,	een	natuurgebied	met	meertjes,	bossen	en	weilanden.	

Je	vindt	er	een	heleboel	soorten	orchideeën	en	veel	trekvogels.	

Tussen	Barcelonette	en	Sospel	ligt	het	Parc	National	du	

Mercantour,	waar	je	prachtig	kunt	wandelen	langs	meren,	

rivierkloven	en	dalen.	

Saint-Tropez
Als	je	één	plaats	moet	noemen	die	symbool	staat	voor	

het	mondaine	leven	aan	deze	kust,	dan	is	het	Saint-

Tropez.	De	stranden	zijn	super	en	je	kunt	er	heerlijk	eten	

in	één	van	de	vele	restaurants.	Langs	de	kades	zijn	

gezellige	terrasjes	en	vanaf	de	pier	in	de	jachthaven	heb	

je	een	schitterend	uitzicht.	Saint-Tropez	is	wereldberoemd	

geworden	door	sekssymbool	Brigitte	Bardot	en	de	eerste	

topless-stranden.	Louis	de	Funès	maakte	er	zijn	komische	

film	‘Le	gendarme	de	Saint-Tropez’.	In	het	oude	centrum	

kun	je	goed	shoppen	in	de	gezellige	winkelstraten.	In	de	

Rue	Gambetta	en	Rue	Francois	Sibili	zijn	kleine	boetiekjes	

en	kledingwinkels.	En	elke	ochtend	is	er	op	het	

schilderachtige	Place	aux	Herbes,	vlakbij	de	haven,	een	

groente-,	fruit-	en	vismarkt.	

Musea in Nice
Bijzonder de moeite waard is het Musée Matisse. Vlak 

voor zijn dood schonk de schilder zijn kunstwerken aan 

de stad en dankzij donaties van zijn familie is er een 

collectie ontstaan die de hele ontwikkeling van zijn 

schilderleven laat zien. Het MAMAC is een futuristisch 

gebouw voor moderne kunst, met werken van o.a. Keith 

Haring en Andy Warhol. Op het dak van het museum is 

een groot terras vanwaar je een schitterend uitzicht hebt. 

Liefhebbers van kunstenaar Marc Chagall moeten 

absoluut een bezoek brengen aan het Musée de Message 

Biblique, dat van hem een aantal religieuze schilderijen en 

drie bijzondere glas-in-lood-ramen heeft.

Nice
Nice	ligt,	beschut	door	de	omringende	heuvels	

met	wijn-	en	boomgaarden,	aan	de	Middellandse	

Zee.	Het	is	moeilijk	voor	te	stellen,	maar	waar	

eens	een	drassig	dal	was	ligt	nu	de	mondaine	

haven	Port	Lympia.	Nice	heeft	een	schitterende	

boulevard:	de	Promenade	des	Anglais,	

aangelegd	door	de	Engelse	elite	die	al	in	de	

18de	eeuw	naar	Nice	kwam.	Langs	de	

boulevard	liggen	kleurrijke	Venetiaanse	panden	

en	monumentale	gebouwen	in	‘belle	époque’-

stijl.	In	de	oude	binnenstad	vind	je	levendige	

winkelstraatjes.	Iedere	iedere	dag	van	de	

week	is	het	markt	op	de	bruisende	Cours	

Saleya,	waar	je	bloemen,	souvenirs	en	

allerlei	andere	producten	kunt	kopen.	

Cannes
Cannes	is	bekend	van	het	grote	internationale	filmfestival	

dat	ieder	jaar	wordt	gehouden	in	in	het	Palais	du	Festival	

aan	de	promenade	de	la	Croisette,	een	boulevard	met	

palmbomen	die	loopt	langs	de	duurste	stranden	van	

Cannes	aan	de	ene	kant	en	de	luxe	vijfsterrenhotels	aan	

de	andere	kant.	De	publieke	stranden	liggen	aan	de	

boulevard	du	Midi.	Het	oudste	gedeelte	van	Cannes	

ligt	op	een	36	meter	hoge	berg	in	de	wijk	Le	Suquet.	

De	wijk	is	een	doolhof	van	smalle	straatjes	die	leiden	

naar	het	hoger	gelegen	kasteel	Castre.	In	dit	kasteel	

is	een	museum	met	een	gevarieerde	collectie	

primitieve	kunst.	Wil	je	even	de	drukte	ontlopen,	

neem	dan	de	veerboot	naar	de	Îles	de	Lérins,	twee	

eilandjes	voor	de	kust	van	Cannes,	die	genoemd	

zijn	naar	twee	heiligen:	Saint-Honorat	en	Sainte-

Marguerite,	waar	je	kunt	wandelen	in	heerlijk	

geurend	dennenbos.

Antibes
Antibes is een aantrekkelijke stad met een prachtig oud 

centrum op de plek waar in de tijd van de oude Grieken 

de vestiging Antipolis lag. Op de Cours Masséna is 

iedere ochtend een van de beste markten van de streek. 

Picasso bewoonde ooit het Chateau Grimaldi, dat nu 

een museum is met ongeveer tweehonderd werken van 

de hand van deze grote kunstenaar. Je kunt lekker 

wandelen in het Parc Thuret, een grote botanische 

tuin. In de buurt van Antibes liggen drie dierenparken: 

het Île Magique aux Oiseaux, La Ferme du Far West 

en het indrukwekkende Marineland. 
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Een prachtig terrein in Provencaalse kleuren 
op 7 km van Cagnes-sur-Mer aan de 

Middellandse Zee. De gezellige sfeer, het 
uitstekende restaurant, het zwembad en 
de sport- en vrijetijdsfaciliteiten maken 
de camping tot een paradijs voor jong 
en oud. U kunt ook zwemmen en vissen 

in de rivier de Loup (50 m). Op slechts 
5 km van het mooie dorp Saint-Paul-de-

Vence. 

Camping Les Pinèdes
La Colle-sur-Loup
Tel +33 493 32 98 94 www.lespinedes.com

Clair de Lune ligt op het schiereiland Giens 
op 300 m van een dorp en 600 m van 

het strand. De meeste plaatsen zijn 
bezet door stacaravans, chalets en 
tenten die te huur zijn. Er zijn slechts 
tien toerplaatsen, alle met elektriciteit. 
In het noorden liggen de heuvels van 

het nationale park en het personeel kan 
tips geven over interessante wandelingen 

en fietstochten.

Camping Clair de Lune
Hyères
Tel +33 494 58 20 19 www.campingclairdelune.fr

Mooie camping op 5 km van de stranden van 
St.-Raphaël en Agay, in een rustige 

omgeving aan de voet van het Estérel-
massief. Uitgebreid zwembadcomplex 
met waterglijbaan, speelelementen voor 
de kinderen en bubbelbad. Restaurant, 
bar en winkeltje. Ludieke en sportieve 

activiteiten overdag (minigolf, 
boogschieten, sportveld) en optredens ’s 

avonds. Voor elk wat wils!

Village Camping Douce Quiétude
Saint-Raphaël
Tel +33 494 44 30 00 www.douce-quietude.nl

Camp du Domaine, 3 km ten zuiden van Le 
Lavandou, is een grote, aantrekkelijke 

strandcamping met 1200 plaatsen, 
gelegen op een heuvel in een groot 
pijnboombos. Uitgebreid animatie-
programma voor kinderen en veel 
sportieve en culturele activiteiten. Twee 

restaurants met terras, supermarkt en 

bazaar: u hoeft het terrein niet af… Winnaar 

van de Alan Rogers Strandcamping Award! 

Camp du Domaine
Bormes-les-Mimosas
Tel +33 494 71 03 12 www.campdudomaine.com

Esterel is een bekroonde kwaliteitscamping 
voor caravans, op 3,5 km van het 

zandstrand van Agay waar in de zomer 
een shuttlebus naartoe rijdt. Er zijn 
164 toerplaatsen (maar niet voor 
tenten). Aan een mooie binnenplaats 
liggen winkels en een bar met terras 

vanwaar u uitzicht heeft op het 
uitstekende zwembadcomplex dat 

’s avonds verlicht wordt.

Camping Caravaning Esterel
Saint-Raphaël
Tel +33 494 82 03 28 www.esterel-caravaning.fr

De zwembaden met palmbomen van La 
Baume zijn zo aantrekkelijk dat veel 

mensen niet eens de behoefte voelen 
om het strand van Fréjus, dat op ruim 
5 km ligt, te bezoeken. Zustercamping 
La Palmeraie heeft een eigen 
zwembad. Op het grote terrein zijn 

verschillende, volledig ingerichte 
huuraccommodaties te huur. Uitgebreide 

activiteiten voor kinderen en volwassenen.

Camping La Baume-La Palmeraie
Fréjus
Tel +33 494 19 88 88 www.labaume-lapalmeraie.com
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Een kennismaking met de Brownings
Na vele jaren in het buitenland gewerkt te hebben, kochten we onze eerste caravan – een Super Sprite Major, waarmee we 

met onze drie kleine kinderen op vakantie gingen. Daarna volgde een dubbelassige Compass Echo met zes slaapplaatsen. 
Iedereen zijn eigen bed! In de loop der jaren hebben we gereisd van Devon naar Biarritz en van Barcelona naar de New 
Forest. Uiteindelijk zijn we overgestapt op een camper waarmee we rond hebben getoerd in Noord-Europa. In 2010 konden 
we aan de slag als inspecteurs voor Alan Rogers en in onze eerste drie jaar hebben we gereisd door Duitsland, Oostenrijk, 
Zwitserland en Italië. Tussendoor konden we de verleiding niet weerstaan om ook Frankrijk te doorkruisen, lekker over de 
binnenwegen, gewoon onze neus achterna.

Na een grondige briefing gingen we op weg voor onze eerste inspectietocht, nog een beetje onzeker over onze nieuwe rol 
en wat ons te wachten stond. Wat een opluchting om te ontdekken dat we hartelijk werden verwelkomd en ruim baan kregen 
om onze grondige inspectie te doen en alle gegevens nauwkeurig te verwerken.

Na drie jaar ervaring en met meer dan 120 inspecties achter de rug, kijken we met 
verbazing terug op de grote verscheidenheid aan campings die we hebben bezocht – van 
veldjes met 15 tentplaatsen tot terreinen met 600 campers – iedere camping weer anders en 
afgestemd op een eigen doelgroep.

Waar mogelijk overnachten we graag op de camping om een betere indruk te krijgen van 
wat het terrein te bieden heeft, om zelf de faciliteiten te gebruiken, andere gasten te ontmoeten 
en een goed idee te krijgen van de algemene sfeer. Is er ’s nachts verkeerslawaai? Een haan die 
de rust verstoort? Wij willen alles weten! Als het kan doen we ook mee aan de activiteiten die 
georganiseerd worden – niet alleen uit beleefdheid, maar ook om de camping en zijn bezoekers 
goed te leren kennen.

Ieder jaar zwermen de 

campinginspecteurs van Alan 

Rogers uit over Europa om ter 

plekke een weloverwogen en 

onafhankelijk oordeel te vellen 

over de kwaliteit van campings. 

Inspecteurs

op pad

Inspecteurs op pad

Bij Alan Rogers werken ongeveer 50 inspectieteams 

die ervoor moeten zorgen dat alle campings die in 

de gidsen zijn opgenomen voldoen aan alle 

vastgestelde cr
iteria. Om deze functie uit te 

oefenen moet je natuurlijk de tijd hebben om een 

flink aantal weken van huis te zijn en zelf een 

ervaren en enthousiaste 

kampeerder zijn.

Sandra & Bill Browning uit Hampshire

Aan tafel met andere gasten om de camping beter te leren kennen
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Net als veel andere kampeerders met een camper, 
genieten wij net zoveel van de reis als van de bestemming. 
Op onze inpectietochten zijn we plaatsen tegengekomen 
waar we anders nooit aan gedacht hadden en hebben we 
dingen meegemaakt die je niet kan plannen.

Het vinden van de volgende camping kan een uitdaging 
zijn als je bent uitgerust met een niet zo nauwkeurige kaart 
en een tegensputterend navigatiesysteem. Als ook de 
verkeersborden alleen maar verwarring scheppen, kan het 
soms even duren voordat we de plaats van bestemming 
bereiken. Enige vindingrijkheid op dit gebied is 
onontbeerlijk voor een campinginspecteur.

De meeste campingeigenaren zijn blij om ons te zien in 
onze Alan Rogers poloshirts, en tonen zich bereid om ons 
van de nodige gegevens te voorzien. Soms willen ze ons 
zelf over hun terrein rondleiden, maar gelukkig laten de 
meesten ons onze eigen gang gaan.

De inspectie verloopt volgens een vaste routine, waarbij 
zoveel mogelijk aspecten en voorzieningen worden 
gecontroleerd en vergeleken met vorige verslagen en met 
de publicaties van de camping zelf. We proberen een 
camping te beoordelen in de context van de regio en in 
vergelijking met andere campings in de omgeving. We 
wijzen erop dat verschillen niet altijd gebreken hoeven te 
zijn. Iedere streek heeft weer een andere stijl en andere 
gebruiken. We stellen ons vaak de vraag of we de 
camping aan familie en vrienden zouden aanbevelen... 
en dat kan wel eens tot een dicussie leiden.

Soms komen we een camping tegen die er 
verwaarloosd uitziet of slecht beheerd wordt. Dat gaat dan 
meestal om gebrek aan hygiëne of veiligheid; sanitair dat 
niet zo schoon is als zou moeten, kapotte speeltoestellen 
of niet goed beschermde elektriciteitsvoorzieningen. In 
zo’n geval hebben we geen andere keus dan voor te 
stellen de camping af te voeren van de lijst.

Ten slotte komen we bij elkaar om de puntjes op de i te 
zetten. Het onvermijdelijke papierwerk moet gedaan 
worden, liefst op een rustige, schaduwrijke plek met een 
koud drankje bij de hand. En meestal hebben we dan nog 
net de tijd om onze e-mails te checken, de poloshirts te 
wassen en de rapporten naar het kantoor van Alan Rogers 
te sturen.

Het toeren is best zwaar, maar zeer de moeite waard en 
vaak leuk – waarom anders doen al die inspecteurs dit, 
jaar in jaar uit? En dan is het einde van het seizoen alweer 
daar en kijken we uit naar de 
briefing van volgend jaar, naar 
het ontmoeten van oude en 
nieuwe vrienden, naar de 
volgende ‘tour of duty’ zoals 
dat bij Alan Rogers 
liefkozend genoemd wordt. 
Ieder jaar dient zich een 
nieuwe uitdagende 
ontdekkingstocht aan!

Sneeuwruimen op een geblokkeerde Alpenpas –  
it’s all part of the job!

Iedere ochtend een ander 

uitzicht

Zit er water in het zwembad?

Inspecteurs op pad

Geïnteresseerd	in	de	functie	van	inspecteur?

Stuur	een	Engelstalige	e-mail	naar inspectors@alanrogers.com

Alan Rogers 
Needs you!

Nauwkeurigheid en aandacht  voor details zijn belangrijk
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Het is een rustig idee dat u voor de veerboot naar Texel niet hoeft te 

reserveren. Sterker nog, het is niet mogelijk. En er is altijd plaats.  

U hoeft er alleen maar voor te zorgen dat u de laatste afvaart van 

21.30 uur haalt. De boottocht van 20 minuten, onder begeleiding van 

meeuwen en visdiefjes, is het ontspannende begin van een vakantie 

met vele mogelijkheden. Texel is een eiland van ruimte, rust en veel 

natuur, mooi in alle seizoenen. Je vindt er een grote variatie aan 

landschappen zoals duinen, strand, bos en polders. Daartussen liggen 

schilderachtige dorpjes met gezellige cafés en restaurants. De frisse 

lucht, de vele ontspanningsmogelijkheden en de gastvrijheid van de 

Texelaars maken het eiland tot een ideale vakantiebestemming.

Texel

Eiland 
voor alle seizoenen
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Natuur
Het Nationaal Park Duinen van Texel beslaat het gehele 

duingebied van Texel inclusief het bos. Dit landschap is 

het resultaat van het eeuwenlange samenspel van 

bodem en klimaat, wind en water, planten en dieren – 

en niet te vergeten van de mens. Het eiland werd lange 

tijd als waterwingebied gebruikt, wat zeer nadelig 

uitpakte voor de vogelstand. Gelukkig heeft men begin 

jaren 90 maatregelen genomen om dit deel van de 

natuur te laten herstellen. Nu zijn er weer drassige, 

deels onder water staande gebieden waar tientallen 

bijzondere vogelsoorten kunnen leven en fourageren.

De dorpen
Den Burg is het grootste dorp van het eiland en heeft 

een uitgebreid winkelbestand, cafés en restaurants. Met 

zijn middeleeuwse ronde stratenpatroon maakt Den 

Burg op veel mensen de indruk van een stadje. Centrale 

instellingen en voorzieningen zoals de VVV, het 

openluchtzwembad en de bioscoop zijn hier gevestigd. 

De Koog is de enige echte badplaats van het eiland. Na 

een dagje strand wandel je zó naar de Dorpsstraat in 

het centrum om een terrasje te pikken en ’s avonds kun 

je er ook prima uitgaan in de cafés en discotheken. Het 

charmante kerkje van Den Hoorn met zijn witte toren is 

een van de meest fotogenieke gebouwen op het eiland. 

De mooie oude gevels 

herinneren aan de tijd dat 

loodsen en 

walvisvaarders dit 

hooggelegen dorp 

op de zuidpunt van 

Texel bevolkten.

Kinderen
Texel	is	een	kindvriendelijke	bestemming	

waar	kinderen	eindeloos	kunnen	spelen	op	

het	strand	of	in	het	bos,	waar	

Staatsbosheer	grote	bosspeelplaatsen	

heeft	aangelegd.	Verschillende	wandel-	en	

fietsroutes	zijn	speciaal	samengesteld	

voor	kinderen.	Een	aanrader	is	het	

Sommeltjespad.	Sommeltjes	zijn	Texelse	

kabouters	die	de	kinderen	de	weg	

wijzen	door	het	bos.	Spannend	is	ook	

een	bezoek	aan	de	meeuwenkolonie	

onder	leiding	van	een	boswachter.	En	

dan	is	er	natuurlijk	nog	het	

zeehondencentrum	Ecomare,	waar	je	

van	heel	dichtbij	kan	zien	hoe	de	

dieren	leven	en	gevoerd	worden.	Op	

een	tocht	met	een	een	garnalenkotter	

heb	je	zelfs	de	kans	om	zeehonden	

in	het	echt	te	spotten.

Texel

Strand
De	stranden	op	Texel	zijn	druk	bezocht	in	het	

zomerseizoen.	Alle	stranden	met	een	paviljoen	zijn	van	

juli	tot	september	bewaakt.	Jong	en	oud	kunnen	hier	

genieten	van	de	zon,	pootjebaden	of	een	verfrissende	

duik	nemen.	Grote	delen	zijn	ook	geschikt	voor	

liefhebbers	van	surfen,	kanoën,	zeilen	en	vliegeren	met	

één	lijn.	Twee	zones	zijn	aangewezen	voor	meer	

extreme	sporten	zoals	kitesurfen,	vliegeren	met	

meerdere	lijnen,	kitebuggiën	en	blokarten.	Geniet	op	

het	terras	van	een	heerlijke	lunch	of	sluit	de	zwoele	

stranddag	af	met	een	verkoelend	drankje.	Het	huren	

van	een	strandhuisje	maakt	een	

dag	aan	het	Texelse	strand	

nog	aangenamer.	De	

strandkiosken	bij	

deze	strand-

afslagen	verhuren	

de	strandhuisjes	

voor	verschillende	

periodes.
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40 jaar Sangulí!
In	2012	vierde	Camping	Resort	Sangulí	Salou	aan	de	

Catalaanse	kust	zijn	40-jarig	bestaan	op	uitbundige	

wijze.	Met	gepaste	trots	keek	men	terug	op	een	periode	

waarin	het	kampeerterrein	met	groot	succes	is	

omgetoverd	tot	een	resort	van	grote	klasse.

Sangulí	ontving	zijn	eerste	bezoekers	in	1972	op	een	

nieuw	terrein	van	2	hectare	met	kampeerplaatsen	en	een	

zwembad.	Al	na	enkele	jaren	vond	een	uitbreiding	plaats	

met	een	tweede	zwembad,	restaurants,	winkels	en	

sportfaciliteiten.	Begin	jaren	’90	werden	de	eerste	

16	bungalows	geplaatst,	in	2006	gevolgd	door	de	bouw	

van	de	kleurrijke	Bungalows	Villa	Paradise.

Na	40	jaar	is	Camping	Resort	Sangulí	Salou	uitgegroeid	

tot	een	terrein	van	27	hectare	met	meer	dan	

1000	kampeerplaatsen	en	een	accomodatiecapaciteit	

voor	5000	personen,	dat	gerund	wordt	door	een	team	

van	300	medewerkers.	Het	resort	beschikt	over	

ultramoderne	sportfaciliteiten,	3	thematische	

zwemzones,	een	amfitheater	(uniek	in	de	regio),	een	

souvenir-	en	krantenwinkel,	supermarkten,	een	

afhaalrestaurant,	een	dokterspost,	een	wasserij,	een	

bakker	en	een	restaurant	met	een	grote	gastronomische	

keuze.	Een	enthousiast	team	verzorgt	een	uitgebreid	

animatie-	en	activiteitenprogramma.

Camping Resort Sangulí Salou - Salou - Tel +34 977 38 16 41 www.sanguli.es
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In de afgelopen jaren is het aantal wellnesscentra aanzienlijk gegroeid. 

Blijkbaar hebben we in deze drukke, gestresste tijden meer behoefte 

om te ontspannen en de batterijen opnieuw op te laden. Wellnesscentra 

en gezondheidsklinieken voor alternatieve behandelingen zijn als 

paddenstoelen uit de grond gekomen. Het zijn grote complexen of 

kleinere privé-instellingen. Telkens meer hotels hebben wellness in hun 

voorzieningenaanbod opgenomen. 

Wellness 
Ultiem relaxen

 
C

o
rsicaRuime camping aan een prachtig lang strand 

en met een schitterend balnéotherapie-
centrum met de nieuwste schoonheids- 
en ontspanningsbehandelingen. Er zijn 
kampeerplaatsen aan het strand of op 
een beboste heuvel. Bar op het strand 
en restaurant aan het meer! Riva Bella 

is het hele jaar open; van 16 mei tot 
19 september is het een naturistencamping. 

Riva Bella Nature Resort & Spa
Corsica
Tel +33 495 38 81 10 www.rivabella-corsica.com

Nieuwe kampeertrend
Een	deel	van	het	succes	van	het	moderne	kamperen	is	

de	grote	verscheidenheid	aan	activiteiten	en	ervaringen	

die	campings	kunnen	bieden.	Een	goede	camping	biedt,	

naast	de	gebruikelijke	bezigheden	in	en	rond	het	water,	

ook	buitenactiviteiten	zoals	wandelen,	fietsen,	tennissen,	

golfen,	en	ponyrijden	–	op	het	terrein	zelf	of	in	de	naaste	

omgeving.	Je	kan	je	ontspannen	met	een	boek	op	

schoot	en	alle	culturele	bezienswaardigheden	in	de	

omgeving	aflopen.	Maar	wat	tot	voor	kort	ontbrak	was	

de	mogelijkheid	om	jezelf	te	verwennen,	om	te	relaxen	in	

een	serene	omgeving,	even	weg	van	het	luidruchtige	

gezin	en	het	gedoe	van	de	afwas.	

Ook	campings	zijn	zich	in	de	afgelopen	jaren	gaan	

toeleggen	op	meer	comfort	en	luxe	en	het	realiseren	van	

wellnessfaciliteiten	past	daar	helemaal	bij.	Er	zijn	

terreinen	die	het	klein	aanpakken	met	bijvoorbeeld	een	

sauna	en	een	jacuzzi.	Maar	er	zijn	er	ook	die	

indrukwekkende,	speciaal	gebouwde	centra	hebben	

ontwikkeld	met	een	ruime	keus	aan	behandelingen	en	

voorzieningen,	uiteenlopend	van	thalassotherapie	tot	

massages	met	warme	stenen.	

In	de	gids	De 101 beste campings voor wellness	vindt	

u	een	mooi	overzicht	van	welnnesscampings	in	Europa.

De 101 beste campings 

voor wellness

Editie	2013

128	pagina’s,	€9,50

www.alanrogers.nl/
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u	een	mooi	overzicht	van	welnnesscampings	in	Europa.

De 101 beste campings 

voor wellness

Editie	2013

128	pagina’s,	€9,50

www.alanrogers.nl/

wellness
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Vakantie-ideeën
Een selectie van inspirerende campings uit de gidsen van Alan Rogers
In	onze	landengidsen	en	themagidsen	en	op	onze	websites	vindt	u	een	enorm	aanbod	aan	

campings	die	door	ons	zorgvuldig	geselecteerd	zijn.	Ze	variëren	van	grote	campings	met	

zwembadcomplexen	tot	kleine	terreinen	voor	rustzoekers.	Op	deze	pagina’s	presenteren	wij	

een	paar	uitstekende	campings	om	u	op	een	idee	te	brengen.
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We hebben ons teruggetrokken in een schaars 

verlichte tent om te kijken wat onze glazen bol te 

vertellen heeft over de komende trends in de wereld 

van het kamperen.

Wanneer je er langer bij stil staat is 

kamperen eigenlijk maar een merkwaardig 

fenomeen. Waarom zou iemand alle 

moderne verworvenheden en al het 

comfort van thuis achterlaten om zich te 

storten in een bar kampeeravontuur? 

Waarom afzien van voorzieningen als 

elektriciteit en stromend water en afscheid 

nemen van iedere vorm van privacy, om te 

gaan slapen onder een tentdoek?

Welnu, om wat voor reden dan ook en of je 

het nu leuk vind of niet: telkens meer 

mensen bekeren zich tot kamperen. En bij 

Alan Rogers horen we over allerlei soorten 

campings en komen we allerlei 

verschillende campingeigenaars tegen met 

allerlei nieuwe ideeën; we bezoeken ieder 

jaar weer vele campings die niet voor 

elkaar onder willen doen met nieuwe 

verrassende voorzieningen. (Kent u die 

camping al met die kampeerplaats die 

meedraait met de zon?)

Wie zijn dan al die mensen die deze 

campings bezoeken en wat zijn hun 

beweegredenen? In de glazen bol doemen 

een paar profielen op van campinggasten 

die we in de komende jaren zeer 

waarschijnlijk telkens vaker zullen zien.Kamperen  
in de toekomst
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Kamperen in de toekomst

De hang naar comfort
De	Fransen	hebben	het	goed	begrepen	

wanneer	zij	campings	‘hotels	de	plein	air’	

noemen:	hotels	in	de	buitenlucht,	maar	met	de	

voorzieningen	die	je	ook	in	een	echt	hotel	mag	

verwachten.	Iedereen	droomt	weleens	van	een	

kampeerplek	midden	in	de	natuur,	met	

niemand	in	de	buurt,	maar	in	de	praktijk	is	het	

toch	wel	erg	prettig	dat	er	een	snackbar	op	het	

terrein	is	als	je	honger	hebt.	

Veel	campings	scharen	zich	achter	het	idee	

van	‘meer	is	beter’	en	bieden	de	kampeerder	

enorme	aquaparken,	cafetaria’s	met	24-uurs	

selfservice,	een	keur	aan	winkels,	eersteklas	

sportvoorzieningen	en	volledig	uitgeruste	

spa’s.	

Een	kampeervakantie	wordt	zo	ook	

aantrekkelijker	voor	een	nieuw	publiek,	dat	

gericht	is	op	meer	comfort,	meer	gezelligheid,	

minder	gedoe,	minder	afzien.	

Onze mening
Sommige campings zullen zich blijven ontwikkelen 

met meer, grotere en betere voorzieningen die je 
vroeger niet met een camping associeerde.

Retro
Voor	sommige	mensen	heeft	kamperen	te	

maken	met	nostalgie:	een	vakantie	met	de	

kinderen	zoals	zij	die	zelf	vroeger	ook	hebben	

gevierd.	Het	is	aan	de	ene	kant	een	mooi	idee	

om	de	simpele	genoegens	van	vroeger	

opnieuw	te	beleven	en	aan	de	andere	kant	een	

geruststelling	om	te	weten	dat	het	dagelijks	

leven	zich	weliswaar	in	een	steeds	hoger	

tempo	voltrekt,	maar	dat	sommige	dingen	

(campings)	bij	het	oude	blijven.	Veel	gezinnen	

kamperen	al	generaties	lang,	soms	al	

gedurende	een	periode	van	meer	dan	50	jaar.

Onze mening
Nostalgie, zeggen ze, is niet meer wat het vroeger was. 

Maar niet iedereen wil zich laten verleiden door alle 
nieuwe snufjes en ervaringen. Een ouderwetse vakantie 
is weer hip en aantrekkelijk. Kamperen als een prettige 
onderbreking van de haastige en moderne tijd waarin 

we leven.

Campings die in 
aanmerking komen…

Union Lido Vacanze 
Venetië

Compleet vakantiedorp met 5000 m2 
zwembad, 160 m lange waterglijbaan, 
lagunes, winkels, een eigen golfschool, 
schaatsbaan en piazza.

alanrogers.nl/IT6020

Vrijetijdspark Beerze Bulten 
Overijssel

Grote camping met een geweldig 
binnenzwembad en een ‘konijnenhol’ 
die uitkomt in een enorme speeltuin, 
een theater en een buffetrestaurant.

alanrogers.nl/nL5985

Campings die in 
aanmerking komen…

Wareham Forest Tourist Park 
Dorset

Op een vredige locatie aan de rand van 
een bos, met een keus aan verschillende 
plaatsen in een aangename landelijke 
omgeving.

alanrogers.nl/uK2030

Fossa Caravan Park 
Ierland

Terug in de tijd op deze idyllisch gelegen 
camping op 10 minuten van Killarney in 
een heerlijke, betoverende omgeving.

alanrogers.com/IR9590
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Uniek
Er	zijn	campings	die	uit	marketingoogpunt	

een	‘unique	selling	point’	creëren.	Dat	kan	

een	unieke	locatie	zijn	of	een	unieke	

voorziening.	Het	kan	iets	natuurlijks	zijn	of	

iets	wat	speciaal	is	ontwikkeld.	Wanneer	je	

iets	unieks	te	vertellen	hebt,	helpt	dat	

natuurlijk	om	je	te	onderscheiden	van	de	

rest.	Campings	die	echt	eigenzinnig,	

ongewoon	en	anders	zijn,	zullen	hun	

doelgroep	met	succes	weten	te	bereiken.

Onze mening
In tijden van toenemende uniformiteit en vervlakking 

ontstaat er ruimte voor het ongewone en niet-
gangbare. Ook kamperen leent zich uitstekend voor 

het ontwikkelen van dit soort niches. Campings zullen 
zich in de komende jaren in twee richtingen 

ontwikkelen: aan de ene kant neemt de uniformiteit 
toe en aan de andere kant ontstaan er campings die 

iets unieks te bieden hebben – en dat kan op veel 
verschillende manieren.

Campings die in 
aanmerking komen…

Komfort-Campingpark 
Burgstaller Oostenrijk

Camping van topkwaliteit met tv in 
de wc en een piratenschip dat ieder 
uur zijn kanonnen laat knallen.

alanrogers.nl/Au0480

Andenes Camping 
Noorwegen

Op een buitengewone locatie waar je 
de middernachtzon kunt ervaren, op 
3 km van een unieke 
‘walvissensafari’.

alanrogers.nl/nO2428

Sport en spanning
Ieder	jaar	lijken	er	weer	meer	varianten	bij	te	

komen	naast	de	bestaande	sport-	en	

buitenactiviteiten,	van	vogels	kijken	tot	

paragliden	en	van	windsurfen	tot	potholing.	

Fietsen	is	tegenwoordig	een	te	algemene	

benaming,	want	er	is	mountainbiken,	BMX’en,	

downhill-fietsen	en	fietsen	op	de	weg.	En	

behalve	windsurfen	bestaat	er	parasurfen,	

kitesurfen	en	alles	daar	tussenin.	In	andere	

woorden:	buitensporten	groeien	in	populariteit	

en	zijn	ideaal	te	combineren	met	kamperen.

Onze mening
Kamperen is voor deze actieve doelgroep meer 
een middel dan een doel op zich. En aangezien 

buitensporten enorm aan populariteit winnen, 
verwachten wij dat steeds meer mensen kiezen 

voor een vakantie op de camping, waar deze 
faciliteiten op het terrein zelf of in de directe 

omgeving beschikbaar zijn.

Campings die in 
aanmerking komen…

Camping Le Ty-Nadan 
Arzano (Bretagne) 

Hier is heel veel ruimte voor 
buitenactiviteiten, met o.a. een 
superlange kabelbaan, paintball, 
mountainbiken, kanotochten, 
paardijden en nog veel meer.

alanrogers.nl/FR29010 

Camping Jesolo 
Venetië

Geweldige camping vlak bij Venetië, 
met een enorm aanbod aan 
activiteiten, zoals varen, duiken, 
kanoën, skelteren en waterporten.

alanrogers.nl/IT6037

Kamperen in de toekomst
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Chique
Het	middengebied	tussen	een	eenvoudig	

boerenveld	en	een	gewone,	commerciële	

camping	wordt	pas	sinds	kort	opgevuld.	

Glamping	heeft	zijn	intrede	gedaan,	vaak	in	

accommodaties	als	pods,	yurts,	iglo’s	en	

hutten,	compleet	met	linnengoed,	

tweepersoonbedden	en	zachte	handdoeken.	

Glamping	hoort	bij	festivalbezoek,	New	Age	

en	het	verlangen	om	dit	jaar	eens	iets	anders	

te	doen.	En	natuurlijk	bij	het	verlangen	om	één	

te	zijn	met	de	natuur,	maar	wel	met	alle	

comfort.

Onze mening
Het is niks voor kampeerpuristen, maar glamping is 
in de mode, en waarom zou je dat afkeuren? Er zit 
een grens aan tot hoever een camping zich in deze 

richting kan ontwikkelen, maar overal in Europa is 
glamping in opkomst en de groei zet de komende 

jaren zeker door.

Campings die in 
aanmerking komen…

Domaine Les Moulins 
Vendée

In de duinen op het eiland Noirmoutier 
met directe toegang tot een heerlijk 
strand en met een aantal 
indrukwekkende en vernieuwende 
accommodaties.

alanrogers.nl/FR85625

Zmar 
Portugal

Een ambitieuze camping, zeer 
milieubewust, met een indrukwekkende 
infrastructuur, waaronder een spa, een 
groot zwembad en aantrekkelijke 
accommodaties.

alanrogers.nl/PO8175

Kijk voor campings met innovatieve accommodaties op alanrogers.nl/glamping en onze gids Glamping in Europa

Kamperen in de toekomst
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REISTIPS  *BIJZONDERE CAMPINGS  *KAMPEERTRENDS  *HET LEUKSTE DAGJE UIT *AANBIEDINGEN

inspirerende vakantiebestemmingen voor kampeerders  
met tent, caravan of camper

Destinations

NiEuW Profiteer van de Alan Rogers Travel Card

Reis mee naar Languedoc-Roussillon, Twente, Andalusië,  

Côte d’Azur, Les Landes en Baskenland, Texel

Speciale aandacht voor 

Campingsinspecteurs, Fotograaf Aldo Soares, Wellness op de camping, Winterkamperen

De beste campings in Europa! De Alan Rogers Camping Awards 2012
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