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CAMPINGS EN VAKANTIEWONINGEN

41 CAMPINGS IN FRANKRIJK
ZUID-WESTEN, BRETAGNE, VENDÉE, LANDES, CÔTE D’AZUR,

CORSICA, ALPES DE HAUTE PROVENCE, LAC DE SERRE PONÇON...

15 CAMPINGS IN
SPANJE EN ITALIË

COSTA BRAVA, COSTA DORADA, TOSCANE,
EMILIA ROMAGNA, VENETO, SARDINIE   

PLAASTEN VOOR TENTEN, CARAVANS EN CAMPERS • ZWEMBADEN •
ANIMATE VOOR VOLWASSENEN EN KINDEREN • SCHITTERENDE CAMPINGS,

DE MEESTE CAMPINGS VAN CAMPÉOLE LIGGEN AAN HET WATER •
KWALITEITSACCOMMODATIES ZOALS STARCARAVANS, CHALETS EN BUNGALOWS

BEL ONS

00 33 5 61 69 05 15
(INTERNATIONALE BELTARIEVEN)

WWW.CAMPEOLE.NL

Ontmoet elkaar bij…



GRATIS

De Alan Rogers
Travel Card

Met onze nIeuwe Travel Card profiteert u  
van een groot aantal voordelen en kortingen
Ga naar alanrogers.nl/travelcard om uw gratis kaart aan te vragen – en bespaar!
•	 Kortingen	op	1100	campings	in	heel	Europa

•	 Regelmatige	aanbiedingen	gedurende	het	hele	jaar

•	 Gratis	Alan	Rogers-magazine	Destinations

•	 	Kortingen	op	dagattractieparken		

in	Nederland

•	 Grote	korting	op	100	campings	van	de	Caravan	Club	in	Groot-Brittannië

•	 Exclusief	gedeelte	op	onze	website	voor	kaarthouders

•	 Korting	op	Alan	Rogers	Campinggidsen

Kijk voor uitgebreide informatie op de pagina’s 4 t/m 10 van dit magazine

Meld u nu aan op  
alanrogers.nl/travelcard

www.alanrogers.nl/destinations 1
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Het Leukste Dagje Uit en de Caravan Club

12 Sicilië
Godeneiland

20 Luxemburg
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32 Nederlanders in het buitenland
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36 Sportieve kampeervakantie
Actief zijn in de buitenlucht

43 Inspecteurs op pad
Brian en Ulla Leslie, standplaats Duitsland
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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 op dit moment 1100 deelnemende campings 
kunt u kortingen krijgen, zoals 7 nachten voor de prijs van 6 of 
korting op fietshuur, of een gratis maaltijd in het restaurant  
(zie pagina 6 en 7).

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 en 9).

Neem uw Travel Card mee naar Groot-Brittannië, waar u op 
100 campings van de Caravan Club terecht kunt tegen het 
ledentarief (zie pagina 10).

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	ongeveer	1100	
campings	in	heel	Europa.		
Dit	aantal	groeit	nog	steeds.

•	 	Regelmatige	aanbiedingen	
gedurende	het	hele	jaar

•	 	Gratis	Alan	Rogers-magazine	
Destinations

•	 	Kortingen	op	(dag)attracties	
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.

Camping De Lilse Bergen 
Vlaanderen 
5% korting op alle 
kampeerplaatsen

Camping Ile de Faigneul 
Wallonië 
20% korting in het laagseizoen

Sindal Camping Jutland 
€16 voor 2 volwassenen in 
laagseizoen

Ostsee Camping Mecklenburg 
Gratis entree voor kinderen in ons 
indoor speelhuis

Camping Wulfener Hals 
Sleeswijk-Holstein 
7 nachten voor de prijs van 6 en  
1 gratis kindermaaltijd

Camping Lelefeld Noordrijn-
Westfalen 
10% korting in laagseizoen.

Lime Tree Holiday Park 
Derbyshire 
7 nachten voor de prijs van 6 in 
het hele seizoen

Greendale Farm Caravan & 
Camping Park Rutland 
Bij een verblijf van 5 dagen of meer 
gratis fietsverhuur & gratis 
zwemmen

Somers Wood Caravan Park 
Warwickshire 
£1 korting per nacht voor 
kampeerplaats

Hill Cottage Farm Camping & 
Caravan Park Hampshire 
5% korting in laagseizoen

Eden Valley Holiday Park 
Cornwall 
10% korting op totaalbedrag in het 
laagseizoen

Camping Haapasaaren 
Lomakylä Finland 
€4 korting per nacht op 
kampeerplaats en gratis minigolf 
voor kinderen

Kawan Village Château le 
Verdoyer Dordogne 
7 nachten voor de prijs van 6 + 
gratis fietsen huren en tennissen in 
laagseizoen

Camping Caravaning les 
Granges Dordogne 
10% korting in het laagseizoen en 
10% korting op fietshuur

Camping Louis Rigoly 
Bourgogne 
Korting op mountainbikeverhuur, 
vissen en het plaatselijke museum

Camping le Manoir de Bezolle 
Bourgogne 
10% korting in het laagseizoen

RCN Port l’Epine Bretagne 
€16 voor een kampeerplaats en 
gratis kindermenu (muv juli/aug) 

Camping Caravaning 
Panoramic Côte d’Azur 
7 nachten voor de prijs van 6 en 
geen reserveringskosten

Camping Pachacaïd Côte 
d’Azur 
20% korting voor een verblijf van 
minimaal 2 nachten in het 
laagseizoen; in juli en augustus 
krijgt u een gratis fles rosé uit de 
streek

Camping Abri de Camargue 
Languedoc-Roussillon 
3 nachten in een stacaravan voor 
de prijs van 2 in het laagseizoen; 
20% korting op kampeerplaatsen 
(muv juli en augustus)

Camping du Pont de Braye 
Languedoc-Roussillon 
€12 per nacht op een 
kampeerplaats voor 2 personen

Camping l’Arize Midi-Pyrenées 
Geen reserveringskosten

Camping la Romiguière  
Midi-Pyrenées 
10% korting in laagseizoen;  
5% korting in juli en augustus

Camping Saint Nicolas 
Normandië 
€12 per nacht voor 2 personen in 
laagseizoen + Gratis tennissen

Camping International 
Provence 
7 nachten voor de prijs van 6 en 
gratis T-shirt, pet, zaklamp, 
boodschappentas of rugzak naar 
keuze

Camping les Prairies Provence 
Gratis elektriciteit in hoog- en 
laagseizoen (normaal €3,90 per 
nacht)

Camping Het Polderbos 
Flevoland 
10% korting in het laagseizoen

Camping Betuwe Gelderland 
7 nachten voor de prijs van 6, 
14 nachten voor de prijs van 12

Kennemer Duincamping 
Geversduin Noord-Holland 
Verblijf 7 nachten en betaal voor 
slechts 5

Camping De Krabbeplaat Zuid-
Holland 
2 gratis huurfietsen en bij iedere 
maaltijd een gratis glas wijn of bier

Camping & Speelparadijs 
Beringerzand Limburg 
€16 per kampeerplaats voor 
2 volwassenen in het laagseizoen 
en 1 gratis drankje bij uw maaltijd

International Camping 
Piomboni Emilia-Romagna 
In laagseizoen 10% op 
kampeerplaatsen; 7 nachten voor 
de prijs van 6 voor 
accommodaties, plus gratis 
eindschoonmaak

Camping Village San Giusto 
Toscane 
7 nachten voor de prijs van 6 in 
het laagseizoen

Camping Villaggio Italgest 
Umbrië 
14 nachten voor de prijs van 11 in 
het laag- en middenseizoen

Camping Helios di Calogero 
Rizzo Sicilië 
15% korting in laagseizoen bij een 
verblijf langer dan 7 nachten en 
gratis wijn bij het diner

Camping la Foce Toscane 
Gratis tennissen, gratis rackets en 
ballen en 1 keer per week gratis 
kindermenu

Camping la Garrofa Andalusië 
Korting in laagseizoen:  
3 tot 6 nachten 10%;  
7 tot 15 nachten 20%;  
16 tot 30 nachten 30%;  
meer dan 30 nachten 50%

Camping Cala Gogo Catalonië 
Kampeerplaats voor €16 in 
laagseizoen

Camping Globo Rojo Catalonië 
10% korting in het laagseizoen

Camping Pension Kolodeje 
Zuid-Bohemen 
25% korting in juni en 10% korting 
in juli en augustus

Camping Ried Oberösterreich 
5% korting en gratis fietshuur in 
laagseizoen

Alle	aanbiedingen	zijn	te	vinden	op	
alanrogers.nl/travelcard 
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Beleef  
Het Leukste Dagje Uit

Attracties in Nederland

Deelnemende attracties

Rederij Stiphout, Maastricht

Rondvaartbedrijf Kool, 
Groningen

Drouwenerzand Attractiepark, 
Drouwen

Fun Valley, Maastricht

Labyrint Drielandenpunt, Vaals

Recreatiepark Linnaeushof, 
Bennebroek

Miniworld Rotterdam, 
Rotterdam

Rederij Triton, Katwijk aan Zee

Skidome, Rucphen en 
Terneuzen

Zee Aquarium, Bergen aan Zee

Indoor Skydive, Roosendaal

Rederij Schuttevaer, Utrecht

Amusementspark Tivoli, Berg 
en Dal

De Tuinen van Appeltern, 
Appeltern

DippieDoe, Best

Sprookjeshof, Zuidlaren

Koningin Juliana Toren, 
Apeldoorn

Vadest Outdoor Adventure, 
Hattem

Steenkolenmijn, Valkenburg

Wunderland Kalkar, Kalkar 
(Duitsland)

Betuwe Strand Recreatie, 
Beesd

Safaripark Beekse Bergen, 
Hilvarenbeek

Wijnhoeve de Colonjes, 
Groesbeek

Vakantie- & Attractiepark 
Slagharen, Slagharen

De Holle Bolle Boom, 
Tuitjenhorn

Pitch&Putt Golf Strand Horst, 
Ermelo

Vakantie en Vrijetijdspark 
Beerze Bulten, Beerze

Coronel Kartracing, Huizen

Camping en Vakantiepark 
’t Kuierpadtien, Drenthe

Dankzij de samenwerking met ‘Het Leukste Dagje Uit ’profiteert u met de Alan Rogers Travel Card van veel 

voordeel bij verschillende (dag)attracties in Nederland. Het voordeel kan bestaan uit korting op de toegang, extra’s 

tijdens uw verblijf of bijzondere arrangementen gedurende het jaar.

Direct bestellen
Bent u in het bezit van een Travel Card? Dan kunt u uw kaarten direct bestellen via hetleukstedagjeuit.nl. U 

ontvangt dan per mail een E-ticket of coupon. Ook kunt u via de gratis nieuwsbrief op de hoogte worden 

gehouden van de vele voordelen. 

Ook via de website alanrogers.nl/travelcard blijft u op de hoogte van de speciale aanbiedingen die Het Leukste 

Dagje Uit op dat moment voor u heeft. U kunt daar ook rechtstreeks uw toegangskaarten voor de verschillende 

attracties reserveren.

Dubbel voordeel!
Wanneer u een attractie bezoekt, dan kunt u nu uw overnachting boeken 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’s vindt u een overzicht van (dag)attracties die voordeel bieden aan Travel Card-houders. Er komen in 

de loop van het jaar telkens meer aanbiedingen bij, dus kijk regelmatig op een van de websites en blijf op de hoogte!
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Met je tent of caravan

voordelig naar  
Groot-Brittannië

The Caravan Club, opgericht in 1907, 

begartigt de belangen van meer dan 

1 miljoen Britse caravanbezitters. De Club 

is eigenaar van zo’n 100 clubterreinen 

waar ook niet-leden welkom zijn. Houders 

van de Alan Rogers Travel Card kunnen 

deze campings bezoeken tegen het 

aantrekkelijke ledentarief, een voordeel 

dat £10 per nacht kan bedragen. 

The Caravan Club heeft het meest 

uitgebreide en best onderhouden netwerk 

van particuliere toercaravanterreinen en parken 

in Groot-Brittannië en Ierland – ruim 90% van de 

clubterreinen heeft een vijfsterrenstatus van het 

Britse Graded Holiday Parks Scheme. Er zijn 100 

clubterreinen op prachtige locaties waar u als houder 

van de Alan Rogers Travel Card terecht kunt tegen het 

tarief dat ook de clubleden betalen. 

Ruime keus

De beste gidsen naar de beste campings

Ook te krijgen voor iPad op alanrogers.nl/digital

Op zoek naar de 
beste campings?
U vindt ze hier...

NL Guide Ads  18/9/13  15:59  Page 1
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beste campings?
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Kamperen bij Londen? Bezoek dan bijvoorbeeld 

Abbey Wood, perfect gelegen voor een dagje uit 

naar de bruisende hoofdstad, met de talloze musea, 

galeries en overvloed aan winkels en restaurants.

In Zuid-Engeland is Burford een uitstekende basis 

om de lieflijke dorpjes en glooiende heuvels van de 

Cotswolds te bezoeken.

Gaat u liever op zoek naar hoge bergpieken en 

uitgestrekte, prachtige meren in het Lake District, 

dan is bijvoorbeeld Coniston Park Coppice voor u 

een aantrekkelijk locatie.

Kijk op alanrogers.nl/travelcard op welke Caravan Club-campings u met voordeel terecht kunt!
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eiland
Goden-

Sicilië, centraal gelegen in het Middellandse  

Zee-gebied, is een kleurrijk tapijt, geweven 

van draden uit vele culturen. Griekse tempels, 

barokpaleizen en Byzantijnse kerken 

weerspiegelen een rijke geschiedenis. Het 

milde klimaat en de idyllische stranden maken 

het eiland in alle seizoenen tot een ideale 

vakantiebestemming.

Sicilië
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Camping Kamemi
Ribera
Tel +39 (0)92 569 212 www.kamemivillage.com

Camping Kamemi ligt aan de zuidwestkant 
van Sicilië, op slechts 300 m van de zee. 

Op het terrein is een Siciliaans 
restaurant, met o.a. uitstekende verse 
visgerechten, een pizzeria en een 
snackbar met heerlijk Siciliaans ijs. 
Andere voorzieningen bestaan uit twee 

zwembaden, een tennisbaan en een 
voetbalveld. Bij de stad Agrigento ligt een 

indrukwekkend complex van zeven Griekse 
tempels.

De grote vuurspuwer
Wie Sicilië bezoekt kan niet heen om de Etna, de 

grootste actieve vulkaan van Europa en volgens de 

Griekse mythologie een van de werkplaatsen van  

Hephaestos, de god van het vuur en de smeedkunst. 

Het land rond de vulkaan is uiterst vruchtbaar; de 

lagere hellingen en de nabijgelegen Vlakte van Catania 

zijn bedekt met wijnstokken en boomgaarden. Toeristen 

laten zich niet afschrikken door het mogelijke gevaar en 

bezoeken de Etna maar al te graag. De voetpaden die 

omhoog leiden zijn ruw en slecht gemarkeerd, dus als u 

de beklimming wilt wagen is een gids geen overbodige 

luxe. Een alternatief wordt geboden door de kabelbaan 

vanuit Rifugio Sapienza die tot vlak onder de top komt. 

Bovenop de berg wordt u beloond met een schitte-

rend uitzicht op de Golf van Taormina en de Aeolische 

eilanden. 

Taormina is een van de meer toeristische steden van 

Sicilië en al sinds de 18de eeuw in trek vanwege zijn 

adembenemende ligging aan de oostkust. Vanuit het 

Griekse amfitheater kijk je naar de ene kant uit over het 

helderblauwe water langs de kust en naar de andere 

kant op de Etna, die het grootste deel van het jaar 

bedekt is met sneeuw. 

Griekse tempel in Agrigento
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Goddelijke keuken
Sicilië heeft zijn bijnaam ‘keuken van God’ niet voor 

niets gekregen. Net als de architectuur is de gastrono-

mie beïnvloed door Arabieren, Spanjaarden, Grieken 

en Noormannen. Iedere regio op het eiland heeft zijn 

eigen specialiteiten, van biscotti ennesi (een zoet 

gerecht uit Enna) tot arancini (gebakken rijstbollen uit 

Messina). Pasta- en visgerechten vind je op het hele 

eiland. Een Arabische invloed is het gebruik van kruiden 

en specerijen als saffraan, nootmuskaat en kruidnagel, 

terwijl de Spanjaarden hier maïs, cacao en tomaten in-

troduceerden. Populaire gerechten zijn pasta alle sarde 

(met ansjovis) en manicotti (gevulde pastarollen), lokale 

specialiteiten zijn zeebaars, tonijn en zwaardvis. 

Festivals

Op Sicilië zijn het hele jaar door festivals. 

Van maart tot september worden overal 

gezellige en kleurrijke feesten georgani-

seerd ter meerdere eer en glorie van lokale 

voedselproducten. Spectaculair zijn de 

festiviteiten rond Kerstmis en vooral Pasen, 

bijvoorbeeld in Palermo en Catania.

Palermo
Hoofdstad van het eiland, Palermo, is een smeltkroes 

van culturen die achtereenvolgens beheerst werd door 

de Romeinen, Byzantijnen, Arabieren en Noormannen. 

De stad kent vele bijzondere palazzi, kerken en pleinen 

die een licht werpen op de verschillende historische 

aspecten. Zeer indrukwekkend zijn de 12de-eeuwse 

mozaïeken en barokfaçade van de Chiesa della Mar-

torana, een kerk aan de Piazza Bellini die pal naast een 

Arabisch-Normandische kerk staat. In het prachtige 

Palazzo dei Normanii, vroeger de zetel van de koningen 

van Sicilië, bevindt zich een elegante koninklijke kapel 

uit 1080.

Tussen de flamingo’s
Langs de kust van het eiland liggen talloze mooie 

zandstranden, omspoeld door het warme water van de 

Middellandse Zee. Wanneer u in het zuidoosten bent, 

moet u zeker het natuurgebied Vendicari bezoeken, dat 

een aantal prachtige stranden herbergt, waar het aantal 

strandgangers ver wordt overtroffen door het aantal 

trekvogels, waaronder flamingo’s, reigers en ooievaars.

Waar stranden zijn kunnen ook watersporten beoe-

fend worden, van scubaduiken, vissen en kajakken tot 

kitesurfen en wakeboarden. Overal kunt u les nemen en 

een uitrusting huren, of u nu een beginner of gevor-

derde bent. Bewonder en beleef het eiland vanaf het 

water!

Sicilië
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Camping Villaggio Marinello
Oliveri
Tel +39 (0)94 131 3000 www.camping.it/sicilia/marinello

Marinello ligt aan de kust, met directe toegang 
tot het stille, fraaie en rustige strand; aan 

de ene kant ligt een kleine jachthaven, 
aan de andere een zandbank en 
natuurlijke meertjes. Het restaurant met 
uitzicht op zee serveert heerlijke 
traditionele maaltijden en verder vindt u 

hier een bar (pianobar in hoogseizoen), 
tennisbaan, basket- en volleybalveld, 

duikcentrum en windsurfschool.

Camping Jonio
Catania
Tel +39 (0)95 491 139 www.campingjonio.com

Jonio is een kleine, rustige stadscamping die 
hoog op de rotsen ligt aan dit prachtige 

gedeelte vam de kust. De 70 
toerplaatsen liggen in de schaduw van 
bomen of bamboeschermen. Het 
terrein heeft een privéstrand, een zeer 
aangenaam restaurant met bar, een 

leuke speeltuin en een duikschool. In de 
winter gelden er interessante kortingen bij 

langer verblijf. 

Camping Rais Gerbi
Finale di Pollina
Tel +39 (0)92 142 6570 www.raisgerbi.it

Rais Gerbi is een aantrekkelijke camping met 
uitstekende voorzieningen aan de 

Tyrrheense kust, niet ver van Cefalu. 
Vanaf de gevarieerde kampeerplaatsen 
op terrassen heeft u een fantastisch 
uitzicht op de aquamarijne zee. Er is 
een groot zwembad met speelveld en 

een prima restaurant. Te doen: tennis, 
volleybal, voetbal (klein veld op het terrein, 

groot veld op 100 m) en paardrijden (300 m).

El Bahira Camping Village
San Vito lo Capo
Tel: +39 (0)92 397 2577 www.elbahira.it

El Bahira is een zeer goede camping, 
uitkijkend over de golf van Makari, vlakbij 

de zee, enkele natuurreservaten en de 
oude steden Segtesta en Selinute. 
Het uitstekende restaurant, de 
pizzeria en het zwembad kijken alle uit 
over zee; de sport- en recreatie-

voorzieningen zijn uitmuntend. 
Strandbar, twee recreatieruimten, voetbal, 

volleybal, tennis en duikvoorzieningen.

Cassata en cuccidati
De beroemdste delicatessen zijn echter zoet. Zo 

komt cassata uit Palermo, een sponzige cake gedrenkt 

in vruchtensap of likeur. voorzien van lagen ricotta 

vermengd met gekonfijte vruchtenschillen en vanille 

of chocola; en om het af te maken aan de buitenkant 

bedekt met marsepein en een ijslaag, met ter versiering 

een gesuikerde vrucht bovenop... En dan heb je nog 

cannoli (koekjes met room), cuccidati (vijgenkoekjes) en 

frutta martorana (marsepein in de vorm en met de kleur 

van vruchten).

Het warme klimaat van Sicilië is ideaal om wijn te ver-

bouwen en de wijncultuur bestaat al sinds de Grieken. 

Een goede naam hebben rode wijnen als Nero d’Avola 

en Cerasuolo di Vittoria en dessertwijnen zoals Marsala.

Sicilië
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El Bahira Camping Village
San Vito lo Capo
Tel: +39 (0)92 397 2577 www.elbahira.it

El Bahira is een zeer goede camping, 
uitkijkend over de golf van Makari, vlakbij 

de zee, enkele natuurreservaten en de 
oude steden Segtesta en Selinute. 
Het uitstekende restaurant, de 
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Cassata en cuccidati
De beroemdste delicatessen zijn echter zoet. Zo 

komt cassata uit Palermo, een sponzige cake gedrenkt 

in vruchtensap of likeur. voorzien van lagen ricotta 

vermengd met gekonfijte vruchtenschillen en vanille 

of chocola; en om het af te maken aan de buitenkant 

bedekt met marsepein en een ijslaag, met ter versiering 

een gesuikerde vrucht bovenop... En dan heb je nog 

cannoli (koekjes met room), cuccidati (vijgenkoekjes) en 

frutta martorana (marsepein in de vorm en met de kleur 

van vruchten).

Het warme klimaat van Sicilië is ideaal om wijn te ver-

bouwen en de wijncultuur bestaat al sinds de Grieken. 

Een goede naam hebben rode wijnen als Nero d’Avola 

en Cerasuolo di Vittoria en dessertwijnen zoals Marsala.

Sicilië
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Luxemburg, verstopt tussen de grote buren 

Frankrijk, Duitsland en België, is een prachtige, 

veelzijdige, maar wonderlijk genoeg nog weinig 

bekende vakantiebestemming. Toch heeft dit 

aantrekkelijke land de kampeerder veel te 

bieden, van de prachtige landschappen van de 

Ardennen en het Müllerthal tot de waterrijke 

Moezelregio en de vitale, internationaal 

georiënteerde hoofdstad Luxemburg.

anders

Luxemburg

Dichtbij en 
toch zo
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Luxemburg is nog het enige Groothertogdom ter wereld. 

Het land is vanwege de strategische ligging vaak de inzet 

geweest van militaire conflicten tussen de omringende 

naties. Nu lokken de natuur, de vele historische 

bezienswaardigheden en de uitgestrekte wijngaarden ieder 

jaar ongeveer twee miljoen toeristen naar Luxemburg. 

Luxemburg

De Ardennen
In het noorden van Luxemburg liggen de Ardennen, een 

groene oase van rust, waar mountainbikers, wandelaars en 

natuurliefhebbers hun hart kunnen ophalen. De glooiende 

heuvels, grote bossen en spiegelende meren kunnen op 

verschillende manieren ontdekt worden. De zogenaamde 

Remembrance Walk voert u langs verschillende locaties van 

de Slag om de Ardennen die de Amerikanen en de Duitsers 

uitvochten in de Tweede Wereldoorlog. Er is een Smokke-

laarsoute, een Blotevoetenpad en talloze andere rondwan-

delingen van verschillende lengtes, die u makkelijk met de 

auto kunt bereiken.

Wie meer wil beleven dan een wandeling door de 

natuur, kan terecht in het natuurpark Our waar twee 

avonturenparken zijn. Ontdek de omgeving vanuit een 

ander perspectief vanuit een boomtoppenparkoers van het 

Indian Forest in Vianden; of bezoek het Buitensportcentrum 

Mamm’Out, een groot terrein waar je kan abseilen, 

bergbeklimmen, klimmen op touwladders, boogschieten en 

mountainbiken.

Luxemburg Stad
De hoofdstad van Luxemburg is in dit kleine land nooit ver 

weg. De levendige en vrolijke stad is een cultureel platform 

waar het krioelt van musea, theaters en schouwburgen. In 

de oude stad staan blinkende nieuwe hightech bouwwer-

ken schouder aan schouder met historische gebouwen die 

getuigen van een rijke historie. Een derde deel van de stad is 

bedekt met mooi ingerichte groene zones, parken en tuinen, 

zoals het Park van Merl-Belair, de parken van de Petrusse 

en het Arboretum. 

De vestingwerken van de stad zijn in de loop der tijd 

uitgebreid door Italiaanse, Spaanse, Belgische, Franse, 

Oostenrijkse, Hollandse en Pruisische ingenieurs. De 

indrukwekkende overblijfselen zijn 

samen met de oude stad sinds 1994 

geklasseerd als werelderfgoed van de 

Unesco. Een buitengewoon netwerk 

van 23 kilometer ondergrondse 

galerijen, de welbekende kazematten 

(bunkers), gehouwen in de rotsen, zijn 

de belangrijkste trekpleister.Kasteel Vianden
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De Moezel
De vallei van de Moezel, die hier over 40 kilome-

ter de natuurlijke grens met Duitsland vormt, is be-

kend om haar steile en hellende wijngaarden, waar 

de grote Luxemburgse wijnen vandaan komen. 

Hier vindt u de mooiste valleien van het land met 

hun wijnkelders, charmehotels en middeleeuwse 

dorpjes. Het achterland herbergt grote fruitboom-

plantages die dienen voor de productie van verse 

sappen, likeuren en schnaps. 

De Moezelregio trekt wandelaars en liefhebbers 

van watersporten aan. Zwemmen, waterskiën, 

thermale kuren en nordic walking zijn maar enkele 

van de activiteiten die je rond de rivier kan doen. Er 

zijn ook tal van rondvaarten te maken op de Moezel 

en de vele andere waterlopen in het gebied.

In het wijndorpje Schengen werd in juni 1985 

het Schengenakkoord ondertekend waarin alle 

grenscontroles tussen 5 Europese landen werden 

afgeschaft. Het Europees Schengenmuseum 

vertelt over de oorsprong en de invloed van dit ak-

koord op de 26 landen die er momenteel deel van 

uitmaken.

Müllerthal
Müllerthal wordt door het golvende landschap dat 

aan Zwitserland doet denken vaak het Luxemburgs 

Klein Zwitserland genoemd. De hoofdstad Echternach 

is de oudste stad van Luxemburg en beschikt over een 

aantal bijzondere bezienswaardigheden: een Romeinse 

villa, de Benedictijnenabdij van Sint Willibrord, het 

cultuurcentrum van Trifolion en een aantal eersteklas 

restaurants. 

De Müllerthal Trail voert de ervaren wandelaar zo’n 

110 kilometer lang door prachtig golvend landschap. 

De voetpaden voeren langs rotsformaties met rare na-

men als Piteschkummer, Geyerslay of Hohllay en door 

velden en bossen te midden van een vrijwel ongerepte 

natuur. Het Müllerthal heeft ook een uitgebreid netwerk 

aan aangename kortere wandelingen.

Luxemburg
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Birkelt (Larochette)
Tel +352 879 040 www.camping-birkelt.lu

Dit is een echte gezinscamping, gelegen op 
een heuvel in fraai, glooiend landschap 

waar het goed wandelen is, met een 
geweldig aanbod aan voorzieningen. 
De activiteiten spelen zich af rond het 
grote zwembad, open in het 
hoogseizoen en overdekt en 

verwarmd bij frisser weer. Overal zijn 
speeltuintjes op het terrein en in het 

hoogseizoen is er een recreatieprogramma 
voor kinderen.

Camping du Rivage
Wallendorf-Pont (Diekirch)
Tel +352 836 516 www.wallendorf-kajaks.de

Du Rivage is een prachtige, kleine camping 
gelegen aan de rand van Wallendorf Pont 

aan een bocht in de rivier de Sûre. Het 
is een ideale plek voor actieve 
gezinnen, die van kajakken, fietsen (te 
huur) en vissen houden. Tegen een 
kleine vergoeding kunt u gebruik 

maken van de wellness- en internet-
faciliteiten in een naastgelegen hotel. Voor 

de kinderen is er een kleine speeltuin.

Land van de Rode Aarde
Het Land van de Rode Aarde is een regio in het 

zuiden van het land. Zij dankt haar naam aan de felrode 

kleur van het mineraal dat aan de basis lag van het suc-

ces van de ijzer- en staalindustrie van Luxemburg. Van-

daag de dag heeft het oude mijnbekken van het Land 

van de Rode Aarde, ook Terres Rouges genoemd, een 

nieuwe identiteit weten te vinden door oude en nieuwe 

technologieën te combineren.

Het Industrie- en spoorwegpark van Fond-de-Gras 

werpt een licht op het belangrijke industriële tijdperk 

van Luxemburg. U kunt dit grote openluchtmuseum 

(behalve met uw eigen auto) bereiken door in Pétange 

in te stappen in de historische Train 1900. Breng een 

bezoek aan de tot in detail gereconstrueerde levens-

middelenfabriek van Victor Binck, het oude treinstation 

van Fond-de-Gras of de elektriciteitscentrale Paul 

Wurth, dat het industriële decor vormt voor interes-

sante exposities, en sluit af met een drankje in de oude 

mijnwerkerskroeg Bei der Giedel. In dit gebied ligt ook 

een natuurreservaat waar je prachtige thematische 

wandelingen kunt maken. 
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LeadingCampings 

(advertorial)

Als een camping meer is dan u gewend bent, dan is 

het een LeadingCamping. Bij de leden van deze 

kwaliteitsgroep maken geschoold personeel, 

onberispelijke faciliteiten, gevarieerde 

sportaanbiedingen, fantasievolle 

recreatievoorzieningen, voorbeeldige wellnessoases 

en een uitstekende gastronomie het verschil.

Outdoor
Hospitality Parks

Accommodaties
Vandaag zijn de LeadingCampings zowel perfectio-

nisten van de klassieke camping als voortrekkers van 

de Glamping-trend (Amerikaanse samentrekking van 

glamour en camping), waarbij het gaat om exclusieve 

vakantieaccommodaties die te huur worden aangebo-

den. Dit gaat van een luxueuze safaritent in koloniale 

stijl tot excentrieke boomhutten, van romantische 

bouwbiologische houten chalets tot stenen bungalows 

in een uitvoering die typisch is voor de streek. Deze va-

kantieverblijven hebben een hoge beleveniswaarde en 

bieden voor gezinnen met kinderen net meer onafhan-

kelijkheid dan hotels. 

De LeadingCampings zijn een vrije 

vereniging van onafhankelijke topcomplexen 

uit negen, binnenkort misschien wel tien 

landen van Europa. In het jaar 2013, het reeds 

19de jaar van het bestaan van de groep, zijn 

34 vijfsterrencomplexen samengegaan onder 

het handelsmerk van een maximale kwaliteit 

van het aanbod. Daarbij gaat het allemaal om 

trendsetters uit de branche, die al vroeg 

hebben geanticipeerd op de verandering in 

het campingtoerisme van budgetvakantie 

naar vrijetijdsfilosofie. 
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LeadingCampings 

(advertorial)

eigen inrichting, hun eigen bijzondere troeven en ook 

hun eigen doelgroep. Wat de campings gemeen heb-

ben is hun bijzondere hart voor gastvrijheid. 

Internationaal
In tegenstelling tot verschillende nationaal opge-

richte verenigingen van topcampingcomplexen zijn 

de LeadingCampings momenteel de enigen, die met 

overgave de Europese gedachte in stand houden. Maar 

Kamperen
Vrijheid is ook het trefwoord voor alle gasten die 

hun eigen kamer meebrengen en dus reizen met een 

tent, caravan of camper. Om zonder de dwang van 

groepsgeest, kledingvoorschriften en etenstijden direct 

in de natuur te kunnen verblijven en toch omgeven te 

zijn door alle comfort van een luxueus hotel, is voor vele 

mensen echte outdoor-wellness – een versterking voor 

lichaam en ziel in het hart van de natuur. De Leading-

Campings bieden hun gasten buitengewone wellnes-

soases, sportfaciliteiten van topkwaliteit tot en met 

eigen golfterreinen, een uitstekende gastronomie, ook 

met halfpensionaanbiedingen en op verzoek zelfs een 

eigen tijdelijke badkamer. 

Vrije vereniging
De LeadingCampings publiceren hun catalogus 

en hun website in zeven verschillende taalversies, 

ondersteunen hun trouwe gasten met een aantrekkelijk 

bonussysteem, de LeadingsClub, en maken gebruik 

van een gezamenlijk reservatieplatform. Als enige 

groep in de Europese campingwereld controleren ze 

de kwaliteit van hun leden op regelmatige basis met 

speciaal opgeleide Mystery Guests. De LeadingCam-

pings hechten er bijzonder veel belang aan om geen 

keten te zijn met overal dezelfde filiaalbedrijven, maar 

ze vormen een vrije vereniging van individuele, meestal 

door de eigenaars geleide ondernemingen. Daarom is 

geen enkele camping dezelfde, ze hebben allemaal hun 

nog dit jaar breiden de LeadingCampings ook uit buiten 

Europa: De samenwerking met Best Parks in America 

maakt dit mogelijk. De trouwste Leading-gasten, de on-

geveer 30.000 die lid zijn van de LeadingsClub, kunnen 

vanaf 2013 rekenen op verschillende voordelen als ze 

naar de USA reizen. Hun LeadingCard heeft dezelfde 

waarde als de BestGuest Card van de klanten van de 

Best Parks in America. Vanzelfsprekend geldt hetzelfde 

ook in de omgekeerde richting, want de LeadingCam-

pings zullen ‘BestGuests’ gelijkstellen aan hun eigen 

LeadingsClub-leden. Outdoor Hospitality Parks staan 

gewoonweg voor grenzeloos vakantieplezier.

Voor alle informatie over de 

LeadingCampings en de LeadingCard 

gaat u naar www.leadingcampings.com

of mailt u naar info@leadingcampings.com.
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Nederlanders in het buitenland

Nederlanders in het

Voor veel mensen is het misschien een droombaan: een eigen 

camping runnen in een mooie buitenlandse omgeving. Maar in de 

praktijk is het natuurlijk hard werken, tegenslagen overwinnen en 

altijd vriendelijk blijven tegen de gasten. In Europa zijn er relatief 

veel Nederlanders eigenaar van een camping en sommigen 

hebben we in de loop der jaren goed leren kennen. 

buitenland

Yvonne De Saint Maurice
 Camping La Belle Etoile in Melun,  
Ile de France (Frankrijk)

 U bent getrouwd met een Fransman. Hoe 
heeft u Luc leren kennen?
Ik was begin jaren 90 lid van een klimclub en ging 

kamperen op La Belle Etoile omdat hij dicht bij de 

klimgebieden ligt en toen ben ik dus in de zomer van 

1990 tegen Luc aangelopen. Na drie dagen kamperen 

was het raak en 11 maanden later heb ik mijn werk, 

mijn huis en mijn vrienden in Friesland achtergelaten 

om definitief naar Frankrijk te gaan.

 Wanneer en waarom heeft u besloten een 
camping te gaan runnen?
Luc werkte op de camping als regisseur en ik heb 

de eerste jaren een baan in de stad gehad. Onze 

voorgangers pachtten de grond van de gemeente en 

toen ze met pensioen gingen nam de gemeente heel 

vanzelfsprekend aan dat wij het wel over wilden nemen, 

ook omdat ik Nederlandse ben en er al veel Nederlan-

ders op de camping kwamen. Het is voor mij dus geen 

bewuste keuze geweest om een camping in Frankrijk 

te runnen; ik had nooit kunnen bedenken dat ik vijf jaar 

nadat ik er als klant was gekomen de camping zelf zou 

gaan doen.

 Wat waren voor u de moeilijkste 
momenten?
De morgen van 26 december 1999, drie dagen 

voor de geboorte van mijn jongste zoon, lag de hele 

camping plat door de enorme storm die over heel 

Frankrijk had geraasd. Alles was stuk, het leek wel of er 

een bom op de camping was ingeslagen. En daarna de 

klap dat de verzekeringen bijna niets uitkeerden.

Wat was voor u een hoogtepunt?
Om een Deense groep van 160 personen te kunnen 

ontvangen na een caravanbeurs in Jutland en een heel 

programma met ze te doen. Die mensen komen regel-

matig weer langs en hebben het nog over de excursie 

die ik met ze heb gedaan in Parijs, nu ondertussen 

zes jaar geleden. Ik was maatschappelijk werkster in 

Nederland en zelfs een paar jaar in Frankrijk en mag het 

de klanten graag naar hun zin maken. Als de klanten 

tegen me zeggen dat er een gemoedelijke sfeer op de 

camping heerst, vind ik dat ik mijn doel heb bereikt.

Welke plannen heeft u voor de toekomst?
We hebben nog heel veel plannen, aangezien we 

ondanks de lange periode die we hier al zijn, nog maar 

vers de eigenaars van het terrein zijn – precies één jaar-

tje nu. Ons eerste streven is het sanitair stukje bij beetje 

te vernieuwen en misschien nog enkele mobil homes 

extra aan te schaffen. Maar ik wil dat onze camping 

een camping blijft en altijd veel meer staanplaatsen dan 

huurfaciliteiten heeft. We hebben op langere termijn een 

project voor een echt ingegraven zwembad; nu is het 

nog een eenvoudig Zodiac-zwembad.

Yvonne en Luc  met hun dochter Maëlle

Omgeving Am Königsberg

Camping La Belle Etoile
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maanden spontaan zeiden dat ze niet meer terug naar 

Nederland wilden, viel er wel een grote last van ons 

af. En om eerlijk te zijn hebben wij niet echt moeilijke 

momenten gehad. Als wij tegen problemen aan liepen 

zijn we vaak geholpen door mensen uit de omgeving. 

De hartelijkheid en hulpvaardigheid hier is enorm groot. 

Wat was voor u een hoogtepunt?
Elk jaar hebben wij hoogtepunten. Elk jaar opnieuw 

kijken wij weer naar onze camping en Gaststätte 

wat wij nog kunnen verbeteren om het onze gasten 

naar hun zin te maken. En als dit dan door de gasten 

gewaardeerd wordt, is dat natuurlijk fantastisch. Het 

belangrijkste is wel dat onze formule erg gewaardeerd 

wordt. Vanaf 2009 zijn wij behoorlijk in bezoekersaantal 

gegroeid. Het is ons gelukt om nieuw leven in de cam-

ping te brengen. De grootste waardering, vinden wij, is 

dat we erg veel terugkerende gasten hebben.

Welke plannen heeft u voor de toekomst?
Voor de toekomst willen we onze camping nog ver-

der verbeteren. De camping had de nodige achterstand 

en er moest het nodige vernieuwd worden. Deze winter 

staat een grote renovatie van het sanitairgebouw in de 

planning. Het gebouw wordt helemaal gestript en ge-

moderniseerd. Een spannende klus, want er komt veel 

bij kijken. Maar wel ontzettend leuk om te doen. Daar-

naast willen we nog een paar nieuwe huisjes plaatsen, 

camperplaatsen aanleggen, de speeltuin uitbreiden, de 

Gaststätte opknappen, het terras sfeervoller inrichten 

en dergelijke. Daarnaast werken we er ook aan om de 

gasten meer te bieden en denken daarbij aan begeleide 

wandelingen over de Königsberg en door Wolfstein en 

aan rondleidingen door de kalkmijn naast de camping.

Wat maakt uw camping bijzonder?
Onze camping ligt in een zeer mooi gedeelte van 

Duitsland. Veel Nederlandse gasten noemen de 

omgeving hier het ‘Toscane van Duitsland’. De bergen, 

de vergezichten in de dalen, de rust, de bossen en rus-

tieke stadjes. Je kan hier heerlijk fietsen: de toeristische 

fietsers over de fietspaden door het dal, de mountain-

bikers door de bossen en de wielrenners de bergen in 

met flinke hellingen. Ook is het heerlijk wandelen in de 

bossen hier. Verder is er in de omgeving veel te bele-

ven. Idar-Oberstein, de edelstenenstad van Duitsland 

met zijn edelstenenmijn, musea, winkeltjes en de be-

roemde Felsenkirchen, een halve kerk tegen de rotsen 

aan gebouwd. Natuurparken met roofvogelshows, 

nog andere mijnen, mooie stadjes om te bezoeken, 

kastelen, fietsen op een oude spoorlijn, blotevoetenpad 

en nog veel meer. 

We hebben een kleine, rustige camping met een 

familiaire sfeer. Gasten hebben snel contact en heb-

ben een fijne tijd met elkaar en ook kinderen hebben 

snel vriendjes en vriendinnetjes gevonden. Naast de 

camping ligt een fantastisch mooi gemeentezwembad 

en sportpark, waar kampeerders kosteloos gebruik van 

mogen maken. 

 Kunt u iets vertellen over leuke of misschien 
minder leuke ervaringen met uw gasten?
Gelukkig hebben wij hier weinig slechte ervaringen. 

Natuurlijk hebben wij ook gasten die niet tevreden zijn. 

Wij hebben niet elke avond een bingo of liedertafel. 

Wanneer mensen dat willen zijn die snel ontevreden. 

Als een gast ergens een probleem mee heeft, proberen 

we het zo snel mogelijk op te lossen. Wat wij wel erg 

vervelend vinden is dat er gasten zijn die tegen ons 

niets zeggen en dan achteraf, het liefst anoniem, op 

internet slecht over ons schrijven, en dan ook nog 

vaak dingen die totaal niet kloppen. Natuurlijk doen wij 

niet alles goed en maken we fouten en leren steeds 

weer bij. Wij zijn erg blij met opbouwende kritiek, daar 

kunnen wij alleen maar van leren. Gelukkig zijn er altijd 

wel weer gasten die op negatieve kritiek op internet 

reageren en het ontkrachten.

Wat maakt uw camping bijzonder?
Dat het terrein dichtbij een stad en enkele industrie 

ligt, maar toch een heel natuurlijk aanzicht heeft, als 

een park met heel veel bomen en struiken. De plaatsen 

zijn absoluut niet vierkant of rechthoekig, maar een 

beetje speels over het terrein verdeeld waardoor het 

geen éénheidsworst is. Veel klanten verwonderen zich 

dat het heel rustig is, terwijl het treinstation op 1,5 

kilometer van ons af ligt. Dit is ook een sterk punt voor 

een bezoek aan Parijs, waar je met de trein al in 25 

minuten bent.

 Welke nationaliteiten ziet u graag of minder 
graag?
Ik heb alleen een paar slechte ervaringen met Rus-

sen die er een nare mentaliteit op na hielden: ik heb 

veel geld, een dikke auto en ik wil de mobil home (die 

erg vies was) niet schoonmaken, ik gooi wel wat biljet-

ten op tafel. Maar dat is gelukking een uitzondering. 

Nederlanders blijven natuurlijk de meerderheid vormen 

van onze klanten en die zie ik heel graag, want dan 

verleer ik mijn ‘moerstaal’ niet. Maar omdat we dichtbij 

Parijs zijn zien we heel veel verschillende nationaliteiten. 

We hebben veel Denen, Duitsers, Engelsen, Belgen, 

Zwitsers, maar ook Spanjaarden en Italianen en steeds 

meer klanten uit de oostbloklanden, zoals we ze voor-

heen noemden: Polen, Slovenen, Hongaren, maar ook 

mensen uit Letland en Estland.

Nederlanders in het buitenland

Petra en Reginald Burgers
Camping Am Königsberg in Rheinland-Pfalz, 
Duitsland

 Wanneer en waarom heeft u besloten een 
camping te gaan runnen? En waarom in 
Duitsland?
In 2008 zijn wij rond gaan kijken om iets voor onszelf 

in het buitenland te beginnen. Am Königsberg was de 

eerste camping die wij bezocht hebben met de ge-

dachte van een mogelijke overname. Wij waren direct 

verliefd op de omgeving en op de camping. Negen 

maanden later hebben we de camping overgenomen; 

op 1 april 2009 zijn we gestart. 

Het was voor ons geen must om naar Duitsland te 

gaan. We wilden in een mooie rustige omgeving in de 

natuur zitten en op een afstand van Nederland die in 

één dag te bereizen valt. Het had net zo goed België, 

Luxemburg of Oostenrijk kunnen zijn.

 Wat waren voor u de moeilijkste 
momenten?
Waar wij ons van tevoren zorgen over hebben 

gemaakt is of onze kinderen Tim en Maike wel konden 

wennen aan een nieuw leven op een camping in Duits-

land. Tim was 9 en Maike was 6 jaar. Voor hen was ook 

alles nieuw natuurlijk, ander land, andere taal, andere 

school etcetera, etcetera. Toen zij beiden na zo’n drie 

Reginald en Petra  

met hun kinderen Tim en Maike

Camping Am Königsberg

Omgeving La Belle Etoile
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Sportieve vakantie

buitenlucht 
Actief zijn in

 d
e Campings hebben zich in de afgelopen jaren enorm ontwikkeld en veel geïnvesteerd in 

sportieve faciliteiten om zoveel mogelijk tegemoet te komen aan het grote potentieel aan 

kampeerders die behoefte hebben aan beweging en actie. Trends in de vrijetijdsindustrie 

en de invloed van concurrenten als Centerparcs spelen daarbij een rol. Veel mensen zijn 

liefhebbers van sport- en andere buitenactiviteiten, voor wie kamperen de ideale manier is 

om die activiteiten te kunnen doen. En daarnaast zijn er de traditionele kampeerders, die 

vooral ontspanning zoeken, maar het leuk vinden om ook af en 

toe ergens aan mee te doen.

 Van boomklimmen  
tot kajakken
De kwaliteit van de sportieve voorzieningen die 

campings aanbieden zijn vaak bijzonder goed. 
Het is duidelijk dat het voor een kwaliteitscamping 
niet langer voldoende is om een speeltuintje en een 
tennisbaan te hebben – een moderne infrastructuur, 
goede sportvoorzieningen en professionele begelei-
ding zijn tegenwoordig belangrijk om het de gasten 
naar de zin te maken. 

Er zijn campings die een breed aanbod aan 
sportfaciliteiten hebben waarbij alle leeftijden aan 

hun trekken kunnen komen. Zo’n camping 
is bijvoorbeeld Ty Nadan in Bretagne, waar 
je op quads kunt rijden, van kabelbanen 
kunt afroetsjen en een boomklimparkoers 
kunt afleggen; waar het mogelijk is om te 
mountainbiken, boogschieten, paintballen 
en kajakvaren op zee.

Gespecialiseerde campings
Veel mensen kiezen een camping uit vanwege een 

bijzondere activiteit die er mogelijk is, vanwege een 
speciale ligging of misschien de bijzondere interesse 
van de campingeigenaar zelf. Op de meren in Les Lan-
des in Zuidwest-Frankrijk zijn de condities om te wind-
surfen erg goed, terwijl de vele aan het water gelegen 
Nederlandse campings populair zijn bij zeilliefhebbers. 
Camping Wulfener Hals in Noord-Duitsland heeft ook 
de watersport als specialiteit, voor Camping Jung-
frau in Zwitserland is dat bergwandelen en -klimmen. 
Seiser Alm in de Italiaanse Dolomieten en Glen Nevis in 
Schotland zijn een ideale uitvalsbasis voor meerdaagse 
trektochten. En zo zijn er vele andere voorbeelden van 
terreinen met goede voorzieningen voor een speciale 
activiteit. 

De grote aantrekkingskracht van kamperen is 

het buiten zijn en het genieten van de natuur. 

Daarbij komt dat het verblijf op een camping 

zich uitstekend leent voor vele verschillende 

buitenactiviteiten, die kunnen variëren van de 

meer gewone sporten als tennis of volleybal tot 

bezigheden die men vooral in de vakantie 

onderneemt, zoals kajakken, raften en 

boomklimmen.
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Sportieve vakantie

buitenlucht 
Actief zijn in

 d
e Campings hebben zich in de afgelopen jaren enorm ontwikkeld en veel geïnvesteerd in 

sportieve faciliteiten om zoveel mogelijk tegemoet te komen aan het grote potentieel aan 
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campings aanbieden zijn vaak bijzonder goed. 
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goede sportvoorzieningen en professionele begelei-
ding zijn tegenwoordig belangrijk om het de gasten 
naar de zin te maken. 

Er zijn campings die een breed aanbod aan 
sportfaciliteiten hebben waarbij alle leeftijden aan 

hun trekken kunnen komen. Zo’n camping 
is bijvoorbeeld Ty Nadan in Bretagne, waar 
je op quads kunt rijden, van kabelbanen 
kunt afroetsjen en een boomklimparkoers 
kunt afleggen; waar het mogelijk is om te 
mountainbiken, boogschieten, paintballen 
en kajakvaren op zee.

Gespecialiseerde campings
Veel mensen kiezen een camping uit vanwege een 

bijzondere activiteit die er mogelijk is, vanwege een 
speciale ligging of misschien de bijzondere interesse 
van de campingeigenaar zelf. Op de meren in Les Lan-
des in Zuidwest-Frankrijk zijn de condities om te wind-
surfen erg goed, terwijl de vele aan het water gelegen 
Nederlandse campings populair zijn bij zeilliefhebbers. 
Camping Wulfener Hals in Noord-Duitsland heeft ook 
de watersport als specialiteit, voor Camping Jung-
frau in Zwitserland is dat bergwandelen en -klimmen. 
Seiser Alm in de Italiaanse Dolomieten en Glen Nevis in 
Schotland zijn een ideale uitvalsbasis voor meerdaagse 
trektochten. En zo zijn er vele andere voorbeelden van 
terreinen met goede voorzieningen voor een speciale 
activiteit. 

De grote aantrekkingskracht van kamperen is 

het buiten zijn en het genieten van de natuur. 

Daarbij komt dat het verblijf op een camping 

zich uitstekend leent voor vele verschillende 

buitenactiviteiten, die kunnen variëren van de 

meer gewone sporten als tennis of volleybal tot 

bezigheden die men vooral in de vakantie 

onderneemt, zoals kajakken, raften en 

boomklimmen.
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Skiën
Een beetje sneeuw hoeft een echte, 

goed uitgeruste kampeerder niet af te 

schrikken. In de winter kan je skiën en 

snowboarden vanaf campings met 

winteraccommodaties in Frankrijk, 

Oostenrijk en Scandinavië. En ’s zo-

mers kan het hier en daar ook: in 

de Alpen en de Sierra Nevada.
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Camping Residence Corones
Rasen (Trentino – Alto Adige), Italië
Tel +39 (0)47 449 6490 www.corones.com

Corones ligt op een open plek in een bos aan 
het begin van het Antholzertal, midden in 

het Duitssprekende Zuid-Tirol. Een ideale 
camping voor zowel wintersportlief-
hebbers als wandelaars en fietsers. Met 
o.a.: wellnesscentrum met sauna, 
solarium, bubbelbaden, massage, 

therapiebaden en warmtebanken; 
verwarmd buitenbad en kinderbadbad; 

speelterrein.

Camping Seiser Alm
Völs am Schlern (Trentino – Alto Adige), Italië
Tel +39 (0)47 170 64 59 www.camping-seiseralm.com

Seiser Alm is een geweldige camping in de 
Dolomieten en heeft een goed restaurant 

in traditionele stijl met een heerlijk uitzicht 
op de hoge bergtoppen. Naast de 
camping ligt een mooie 18-holes 
golfbaan. Er worden veel excursies en 
activiteiten georganiseerd. De 

fantastische kinderbadkamers zien er uit 
als een toverbos met reuzenpaddenstoelen 

en elfjes onder een blauwe lucht!

Camping l’Arize
La Bastide-de-Sérou (Midi-Pyrénées), Frankrijk
Tel +33 (0)5 61 65 81 51 www.camping-arize.com

Comfortabele en ontspannende camping in 
een dal aan de voet van de Pyreneeën, 

aan de rivier de Arize, waar u op forel 
kunt vissen en herten en wilde zwijnen 
kunt spotten. Met klein zwembad, 
afhaalmaaltijden (hoogseizoen), jeu-de-
boules, basketbal, tafeltennis, speeltuin 

voor de kleintjes en barbecue. Vlakbij: 
het middeleeuwse stadje Foix en Andorra, 

waar u belastingvrij kunt winkelen.

Yelloh! Village les Mimosas
Narbonne (Aude), Frankrijk
Tel +33 (0)4 68 49 03 72 www.lesmimosas.com

Les Mimosas ligt 6 km landinwaarts van de 
stranden van Narbonne en Gruissan en is 

veel rustiger gelegen dan de meeste 
campings aan zee. Het is er levendig 
met voor alle leeftijden van alles te 
doen: zwembad met glijbanen en 
eilandjes, nieuwe speeltuin, minigolf, 

fiets- en mountainbikeverhuur, tennis, 
volleybal, sauna, fitness, sportveld, 

kinderactiviteiten en recreatieprogramma.

Sportieve vakantie

Buitenactiviteiten voor kinderen
Op veel campings zijn in het hoogseizoen kinderclubs actief, 

die meestal gratis zijn. De activiteiten die worden aangeboden zijn 

natuurlijk afhankelijk van leeftijd maar bestaan vaak uit schminken, 

schatzoeken, slagbal, zwemmen, liedjes zingen en dergelijke. Voor 

oudere kinderen is er vaak kanoën, fietstochten, disco of repeteren 

voor een show, op te voeren voor de ouders aan het eind van de 

week.

Kinderen genieten van een kampeervakantie op verschillende 

manieren. Slapen in een heel andere omgeving is al spannend en leuk, 

de vrijheid en het plezier en alle kleine dingen die bij het buitenleven 

horen, zoals met een schepnet waterbeestjes vangen, wilde dieren 

proberen te spotten en iedere ochtend buiten ontbijten. Activiteiten voor 

kinderen hoeven niet altijd georganiseerd te worden!

Zwemmen
Op heel veel campings is het mogelijk 

een duik in een zwembad te nemen, maar 

de verschillen zijn groot: van aquaparken met 

glijbanen, golfslag en jacuzzi’s tot eenvoudige 

opzetbaden. Voor velen is het summum echter 

zwemmen in natuurwater, vanaf een kiezelstrandje 

in een snelstromende rivier of een stil glinsterend 

meer. 

 Avonturen onder de grond en in 
de bomen
Sommige campings, bijvoorbeeld in de Ardennen, 

zijn gunstig gelegen voor ondergrondse activiteiten 

zoals het verkennen van grotten en kloven met behulp 

van touwen en zaklampen. Sterk in opkomst zijn de 

boomklimparkoersen (‘accrobranches’ in het Frans): 

een sportieve uitdaging in de natuur en in principe mo-

gelijk voor alle leeftijden en op alle niveaus. Een enkele 

camping heeft zelfs een eigen parkoers.

www.alanrogers.nl/destinations 3736 www.alanrogers.nl/destinations



Skiën
Een beetje sneeuw hoeft een echte, 

goed uitgeruste kampeerder niet af te 
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Camping Residence Corones
Rasen (Trentino – Alto Adige), Italië
Tel +39 (0)47 449 6490 www.corones.com

Corones ligt op een open plek in een bos aan 
het begin van het Antholzertal, midden in 

het Duitssprekende Zuid-Tirol. Een ideale 
camping voor zowel wintersportlief-
hebbers als wandelaars en fietsers. Met 
o.a.: wellnesscentrum met sauna, 
solarium, bubbelbaden, massage, 

therapiebaden en warmtebanken; 
verwarmd buitenbad en kinderbadbad; 

speelterrein.

Camping Seiser Alm
Völs am Schlern (Trentino – Alto Adige), Italië
Tel +39 (0)47 170 64 59 www.camping-seiseralm.com

Seiser Alm is een geweldige camping in de 
Dolomieten en heeft een goed restaurant 

in traditionele stijl met een heerlijk uitzicht 
op de hoge bergtoppen. Naast de 
camping ligt een mooie 18-holes 
golfbaan. Er worden veel excursies en 
activiteiten georganiseerd. De 

fantastische kinderbadkamers zien er uit 
als een toverbos met reuzenpaddenstoelen 

en elfjes onder een blauwe lucht!

Camping l’Arize
La Bastide-de-Sérou (Midi-Pyrénées), Frankrijk
Tel +33 (0)5 61 65 81 51 www.camping-arize.com

Comfortabele en ontspannende camping in 
een dal aan de voet van de Pyreneeën, 

aan de rivier de Arize, waar u op forel 
kunt vissen en herten en wilde zwijnen 
kunt spotten. Met klein zwembad, 
afhaalmaaltijden (hoogseizoen), jeu-de-
boules, basketbal, tafeltennis, speeltuin 

voor de kleintjes en barbecue. Vlakbij: 
het middeleeuwse stadje Foix en Andorra, 

waar u belastingvrij kunt winkelen.

Yelloh! Village les Mimosas
Narbonne (Aude), Frankrijk
Tel +33 (0)4 68 49 03 72 www.lesmimosas.com

Les Mimosas ligt 6 km landinwaarts van de 
stranden van Narbonne en Gruissan en is 

veel rustiger gelegen dan de meeste 
campings aan zee. Het is er levendig 
met voor alle leeftijden van alles te 
doen: zwembad met glijbanen en 
eilandjes, nieuwe speeltuin, minigolf, 

fiets- en mountainbikeverhuur, tennis, 
volleybal, sauna, fitness, sportveld, 

kinderactiviteiten en recreatieprogramma.

Sportieve vakantie

Buitenactiviteiten voor kinderen
Op veel campings zijn in het hoogseizoen kinderclubs actief, 

die meestal gratis zijn. De activiteiten die worden aangeboden zijn 

natuurlijk afhankelijk van leeftijd maar bestaan vaak uit schminken, 

schatzoeken, slagbal, zwemmen, liedjes zingen en dergelijke. Voor 

oudere kinderen is er vaak kanoën, fietstochten, disco of repeteren 

voor een show, op te voeren voor de ouders aan het eind van de 

week.

Kinderen genieten van een kampeervakantie op verschillende 

manieren. Slapen in een heel andere omgeving is al spannend en leuk, 

de vrijheid en het plezier en alle kleine dingen die bij het buitenleven 

horen, zoals met een schepnet waterbeestjes vangen, wilde dieren 

proberen te spotten en iedere ochtend buiten ontbijten. Activiteiten voor 

kinderen hoeven niet altijd georganiseerd te worden!

Zwemmen
Op heel veel campings is het mogelijk 

een duik in een zwembad te nemen, maar 

de verschillen zijn groot: van aquaparken met 

glijbanen, golfslag en jacuzzi’s tot eenvoudige 

opzetbaden. Voor velen is het summum echter 

zwemmen in natuurwater, vanaf een kiezelstrandje 

in een snelstromende rivier of een stil glinsterend 

meer. 

 Avonturen onder de grond en in 
de bomen
Sommige campings, bijvoorbeeld in de Ardennen, 

zijn gunstig gelegen voor ondergrondse activiteiten 

zoals het verkennen van grotten en kloven met behulp 

van touwen en zaklampen. Sterk in opkomst zijn de 

boomklimparkoersen (‘accrobranches’ in het Frans): 

een sportieve uitdaging in de natuur en in principe mo-

gelijk voor alle leeftijden en op alle niveaus. Een enkele 

camping heeft zelfs een eigen parkoers.
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Paardrijden
Er zijn campings met eigen paardenstallen 

en een manege (StowFord Farm Meadows in 

Devon bijvoorbeeld) waer je op ieder niveau 

kunt paardrijden. Vele andere liggen in de 

buurt van paardrijvoorzieningen.

Kanoën
Kanoën is erg populair op Franse campings, vooral in 

de Ardèche en de Dordogne. Met de stroom mee de ri-

vier afzakken is een ontspannen bezigheid voor het hele 

gezin. Er zijn campings waar je na een goede instructie 

met een waterdicht verpakt lunchpakket de rivier op 

gaat om uren later op een afgesproken plaats weer 

door een busje opgepikt te worden.

Sportieve vakantie

Watersporten
Veel campings liggen aan of vlakbij een 

meer waar je kan zeilen of windsurfen, soms 

is er een boothelling waar je je eigen boot te 

water kunt laten. Ook kitesurfen, duiken en 

waterskiën behoren op sommige campings tot 

de mogelijkheden.

Fietsen
Fietsen kan bijna overal en is een prachtige manier 

om de omgeving te verkennen. In veel landen zijn nu 

ook fietsroutes aangelegd en hoef je niet of nauwelijks 

meer op wegen te rijden waar de auto’s langs je heen 

razen. Met de mountainbike, die naast de gewone fiets 

steeds meer te huur is op campings, kun je in veel 

gebieden off the road gaan en de inspanning zo zwaar 

maken als je wilt.

 
D

e b
este sp

o
rtieve cam

p
ing

s

 
D

e b
este sp

o
rtieve cam

p
ing

s

Airotel Camping de la Côte d’Argent
Hourtin-Plage (Gironde), Frankrijk
Tel +33 (0)5 56 09 10 25 www.cca33.com

La Côte d’Argent is een grote, goed uitgeruste 
familiecamping en een ideale uitvalsbasis 

voor wandelaars en fietsers. De 
badplaats Hourtin-Plage aan de 
Atlantische kust is populair bij 
watersporters. De grootste attractie van 
de camping is het zwembad met houten 

bruggetjes tussen de bassins, eilandjes, 
patio’s om te zonnebaden, speelveldjes en 

een overdekt en verwarmd zwembad.

Camping les Sablons
Portiragnes-Plage (Hérault), Frankrijk
Tel +33 (0)4 67 90 90 55 www.les-sablons.com

Les Sablons is een indrukwekkende en 
populaire, levendige camping – een dorp 

op zichzelf. De meeste faciliteiten liggen 
rond de ingang met winkels, een 
restaurant, bar en een groot 
zwembadcomplex met maar liefst 5 
glijbanen en 3 verwarmde baden. Er is 

directe toegang tot het witte zandstrand 
aan de achterzijde van de camping, vlakbij 

een klein meer.

Leading Camping les Alicourts
Pierrefitte-sur-Sauldre (Loir-et-Cher), Frankrijk
Tel +33 (0)2 54 88 63 34 www.lesalicourts.com

Parc des Alicourts, een afgezonderd 
vakantiedorp in een bos met veel 

sportmogelijkheden en een geweldige 
spa, ligt halverwege Orléans en 
Bourges. Alle faciliteiten zijn het hele 
seizoen open en de recreatieve 
voorzieningen zijn buitengewoon. Het 

uitnodigende zwembadcomplex (hele 
seizoen geopend) heeft twee zwembaden, 

een golfslagbad met strand en drie glijbanen.

Camping le Floride et l’Embouchure
Le Barcarès (Pyrénées-Orientales), Frankrijk
Tel +33 (04 68 86 11 75 www.floride.fr

Twee campings in één: het kleinere 
L’Embouchure met directe toegang tot 

het strand, en Le Floride aan de andere 
kant van de weg naar Le Barcarès. Dit 
is een gezellige gezinscamping die 
populair is bij Nederlanders en relatief 
goedkoop. Er is een uitstekend 

zwembadcomplex met waterglijbanen 
en een binnenbad. De fietsroute Voie Vert 

loopt vlakbij, langs de rivier Agly.
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Paardrijden
Er zijn campings met eigen paardenstallen 

en een manege (StowFord Farm Meadows in 

Devon bijvoorbeeld) waer je op ieder niveau 

kunt paardrijden. Vele andere liggen in de 

buurt van paardrijvoorzieningen.

Kanoën
Kanoën is erg populair op Franse campings, vooral in 

de Ardèche en de Dordogne. Met de stroom mee de ri-

vier afzakken is een ontspannen bezigheid voor het hele 

gezin. Er zijn campings waar je na een goede instructie 

met een waterdicht verpakt lunchpakket de rivier op 

gaat om uren later op een afgesproken plaats weer 

door een busje opgepikt te worden.

Sportieve vakantie

Watersporten
Veel campings liggen aan of vlakbij een 

meer waar je kan zeilen of windsurfen, soms 

is er een boothelling waar je je eigen boot te 

water kunt laten. Ook kitesurfen, duiken en 

waterskiën behoren op sommige campings tot 

de mogelijkheden.

Fietsen
Fietsen kan bijna overal en is een prachtige manier 

om de omgeving te verkennen. In veel landen zijn nu 

ook fietsroutes aangelegd en hoef je niet of nauwelijks 

meer op wegen te rijden waar de auto’s langs je heen 

razen. Met de mountainbike, die naast de gewone fiets 

steeds meer te huur is op campings, kun je in veel 

gebieden off the road gaan en de inspanning zo zwaar 

maken als je wilt.
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Airotel Camping de la Côte d’Argent
Hourtin-Plage (Gironde), Frankrijk
Tel +33 (0)5 56 09 10 25 www.cca33.com

La Côte d’Argent is een grote, goed uitgeruste 
familiecamping en een ideale uitvalsbasis 

voor wandelaars en fietsers. De 
badplaats Hourtin-Plage aan de 
Atlantische kust is populair bij 
watersporters. De grootste attractie van 
de camping is het zwembad met houten 

bruggetjes tussen de bassins, eilandjes, 
patio’s om te zonnebaden, speelveldjes en 

een overdekt en verwarmd zwembad.

Camping les Sablons
Portiragnes-Plage (Hérault), Frankrijk
Tel +33 (0)4 67 90 90 55 www.les-sablons.com

Les Sablons is een indrukwekkende en 
populaire, levendige camping – een dorp 

op zichzelf. De meeste faciliteiten liggen 
rond de ingang met winkels, een 
restaurant, bar en een groot 
zwembadcomplex met maar liefst 5 
glijbanen en 3 verwarmde baden. Er is 

directe toegang tot het witte zandstrand 
aan de achterzijde van de camping, vlakbij 

een klein meer.

Leading Camping les Alicourts
Pierrefitte-sur-Sauldre (Loir-et-Cher), Frankrijk
Tel +33 (0)2 54 88 63 34 www.lesalicourts.com

Parc des Alicourts, een afgezonderd 
vakantiedorp in een bos met veel 

sportmogelijkheden en een geweldige 
spa, ligt halverwege Orléans en 
Bourges. Alle faciliteiten zijn het hele 
seizoen open en de recreatieve 
voorzieningen zijn buitengewoon. Het 

uitnodigende zwembadcomplex (hele 
seizoen geopend) heeft twee zwembaden, 

een golfslagbad met strand en drie glijbanen.

Camping le Floride et l’Embouchure
Le Barcarès (Pyrénées-Orientales), Frankrijk
Tel +33 (04 68 86 11 75 www.floride.fr

Twee campings in één: het kleinere 
L’Embouchure met directe toegang tot 

het strand, en Le Floride aan de andere 
kant van de weg naar Le Barcarès. Dit 
is een gezellige gezinscamping die 
populair is bij Nederlanders en relatief 
goedkoop. Er is een uitstekend 

zwembadcomplex met waterglijbanen 
en een binnenbad. De fietsroute Voie Vert 

loopt vlakbij, langs de rivier Agly.
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Trollveggen Camping
Åndalsnes (Møre og Romsdal), Noorwegen
Tel +47 (0)71 22 37 00 www.trollveggen.no

De locatie van deze camping – aan de voet 
van de loodrechte bergwand Trollveggen – 

zorgt voor een unieke ervaring. Hier, in 
het prachtige dal Romsdalen, ligt het 
ideale startpunt voor uitstapjes naar vele 
natuurlijke bezienswaardigheden, zoals 
de ‘Trollenweg’ naar Geiranger of de 

watervallen van Mandalsfossen. Groot 
activiteitenaanbod in samenwerking met 

Romsdal Aktiv.

Recreatiepark De Boshoek
Voorthuizen (Gelderland), Nederland
Tel 034 247 12 97 www.deboshoek.nl

De Boshoek is een ruim aangelegde, 
kindvriendelijke camping, die deel uitmaakt 

van een groot recreatiepark waar ook 
huurbungalows en koopchalets staan. 
U kunt heerlijk ontspannen in de 
zwembaden (binnen en buiten) die 
voorzien zijn van een sauna en Turks 

stoombad. Andere activiteiten o.a. 
minigolf, bowlen, shortgolf, kruisboog-

schieten en een interactieve voetbalmuur.

Belevenissen
Activiteiten op en rond de camping 

kunnen inspannend, maar ook meer 

ontspannend zijn. Denk eens aan een 

tocht met een luchtballon boven de 

Loire-kastelen, een artistieke workshop 

of een natuurexcursie met een gids. 

Inspecteurs

Inspecteurs
op pad

Ieder jaar zwermen de campinginspecteurs van Alan Rogers 

uit over Europa een weloverwogen en onafhankelijk  oordeel 

te vellen over de kwaliteit van campings. 

Maak op deze pagina’s kennis met Ulla en Brian Leslie, 

standplaats Duitsland
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Trollveggen Camping
Åndalsnes (Møre og Romsdal), Noorwegen
Tel +47 (0)71 22 37 00 www.trollveggen.no

De locatie van deze camping – aan de voet 
van de loodrechte bergwand Trollveggen – 

zorgt voor een unieke ervaring. Hier, in 
het prachtige dal Romsdalen, ligt het 
ideale startpunt voor uitstapjes naar vele 
natuurlijke bezienswaardigheden, zoals 
de ‘Trollenweg’ naar Geiranger of de 

watervallen van Mandalsfossen. Groot 
activiteitenaanbod in samenwerking met 

Romsdal Aktiv.

Recreatiepark De Boshoek
Voorthuizen (Gelderland), Nederland
Tel 034 247 12 97 www.deboshoek.nl

De Boshoek is een ruim aangelegde, 
kindvriendelijke camping, die deel uitmaakt 

van een groot recreatiepark waar ook 
huurbungalows en koopchalets staan. 
U kunt heerlijk ontspannen in de 
zwembaden (binnen en buiten) die 
voorzien zijn van een sauna en Turks 

stoombad. Andere activiteiten o.a. 
minigolf, bowlen, shortgolf, kruisboog-

schieten en een interactieve voetbalmuur.

Belevenissen
Activiteiten op en rond de camping 

kunnen inspannend, maar ook meer 

ontspannend zijn. Denk eens aan een 

tocht met een luchtballon boven de 

Loire-kastelen, een artistieke workshop 

of een natuurexcursie met een gids. 

Inspecteurs

Inspecteurs
op pad

Ieder jaar zwermen de campinginspecteurs van Alan Rogers 

uit over Europa een weloverwogen en onafhankelijk  oordeel 

te vellen over de kwaliteit van campings. 

Maak op deze pagina’s kennis met Ulla en Brian Leslie, 

standplaats Duitsland
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Inspecteurs

Brian en Ulla Leslie
onze inspecteurs in Duitsland, Zwitserland en Oostenrijk

Maxi
De noodzaak om een opleiding te volgen 

dwong ons terug te keren naar Europa – wij 

wonen in Duitsland – maar het verlangen 

naar de vele beloningen die het reizen geeft, 

bleef altijd bestaan en de aanschaf van een 

Volkwagenbusje, die we ombouwden tot 

camper, was de perfecte manier om aan dat verlangen 

te voldoen. Met de hulp van onze zevenjarige zoon 

maakten we een groot gat in het dak om het te verho-

gen en installeerden een fornuis en een bed. Zo gingen 

we op pad om in de jaren die volgden met onze bus, 

die we Maxi doopten, meer dan 300.000 km 

af te leggen. Op het laatst ging ook onze zoon 

met zijn vrienden ermee op vakantie.

Enkele jaren geleden kreeg Maxi nog een 

nieuwe motor, maar twee weken terug heeft hij 

dan toch zijn laatste adem uitgeblazen. Nu wordt 

hij waarschijnlijk ergens omgesmolten om er weer 

een Audi Quattro of VW Golf van te maken. Een 

droevig verhaal, dit afscheid van een trouw fami-

lielid, van een manier van leven 

en de vrijheid om te gaan en 

staan waar we maar wilden.

Op de beurs in 
Düsseldorf 

Maar vorige week gingen 

we, om onszelf een beetje 

op te vrolijken, naar de 

kampeerbeurs in Düs-

seldorf, zonder ook maar 

enige intentie te hebben 

om iets te kopen. Toch 

konden we de verleiding niet weerstaan om een paar 

onbreekbare borden aan te schaffen en wat bestek en 

bijpassende plastic bekers. Maar ja, dat moet natuurlijk 

wel ergens in opgeslagen worden... Dus kochten we 

uiteindelijk ook iets met wielen, een lekker bed, een for-

nuis en een douche! Het is een zogenaamde Weinberg 

Net als veel andere inspecteurs bij Alan Rogers 
hebben wij een groot deel van ons leven werkend 
en reizend in het buitenland doorgebracht. We 
zijn in zeer uiteenlopende streken geweest, van 
het koude Antarctica waar de door het ijs gereflecteerde zon voor prachtige kleureffecten zorgt tot Saoedi-Arabië en Iran waar de mensen om twaalf uur gezamenlijk buigen voor diezelfde zon.

Brian Leslie

540 FU, comfortabel genoeg voor onze leeftijd (een 

leeftijd die inhoudt dat je niet veel tijd moet verspillen). 

Nu kunnen we volgend jaar weer de weg op en ons 

werk voor Alan Rogers blijven doen!

Het beste wat ons is overkomen
Onze start bij Alan Rogers verliep zo’n beetje net 

als met andere inspecteurs. We lazen in het Camping 

Magazine dat men versterking zocht, we schreven een 

brief en werden aangenomen. Omdat we in Europa 

vooral kampeerervaring hadden in Frankrijk, waren we 

nogal teleurgesteld toen we voor onze eerste trip een 

lijst met campings opkregen, waarvan geen enkele 

Frans was – maar Duits, Oostenrijks en Zwitsers. Toen 

hadden we nog geen idee, maar het was het beste wat 

ons is overkomen, want we hebben daardoor landen 

en locaties bezocht die we zelf nooit zouden uitkiezen 

terwijl we van die voor ons onbekende gebieden toch 

enorm hebben genoten. 

Bekend en onbekend
Onze langste reis ging over 12.500 kilometer en 

voerde door Oostenrijk, Italië, Slovenië, Kroatië, 

Montenegro en Albanië naar Griekenland en terug via 

Macedonië, Bosnië, Kroatië en Oostenrijk. Het aantal 

campings dat we ieder jaar bezoeken ligt tussen de 60 

en 90. We beginnen meestal begin mei en hebben tot 

eind juli de tijd. De meeste campings die we bezoeken 

zijn al bekend bij 

Alan Rogers en 

vaak zijn we er al 

twee of drie keer eerder geweest. Dat zijn dan min of 

meer routine-inspecties, vooral om te kijken naar wat 

er eventueel veranderd is. Als het om onbekende cam-

pings gaat, plannen we altijd een overnachting, zodat 

we wat meer tijd hebben om de eigenaars te ontmoe-

ten en een gedetailleerde inspectie te doen.

 Een pleidooi voor Duitsland 
vakantieland
Natuurlijk is het zo dat Zuid-Europese landen bij 

veel kampeerders populair zijn vanwege de zon en het 

strand, maar noordelijke landen zijn net zo aantrekkelijk 

en een stuk dichterbij. Je vindt er vaak zeer goede 

campings, die meestal veel beter uitgerust zijn om 

gasten in het laagseizoen en in de winter te ontvangen. 

Beieren, het Zwarte Woud en Baden-Württemberg in 

het zuiden hebben prachtige landschappen en oude 

tradities. In het noorden heb je Mecklenburg Voor-

Pommeren, het land van duizend meren, en Sleeswijk-

Holstein, waar in Rostock de Hanse Sail, een regatta 

voor Tall Ships, gehouden wordt, terwijl daar dichtbij 

de uitstekende badplaats Kühlungsborn ligt met het 

langste strand van Duitsland. De steden Berlijn en 

Dresden zaten helaas niet in ons programma, maar 

onze favoriete stad is Rothenburg ob der Tauber, dat 

nog volledig Middeleeuws aandoet en waar een gewel-

dig Middeleeuws festival plaatsvindt. Toen wij er dit jaar 

langs reden en de muren en torens van de stad vanaf 

de Autobahn zagen, goot het van de regen en zijn we 

tegen onze zin toch maar doorgere-

den. Volgend jaar een nieuwe kans!
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Beieren

Bierkeller

Beieren is een verleidelijke vakantiebestemming met voor elk wat wils. 

Het is de grootste deelstaat van de Bondsrepubliek en ongeveer net zo 

groot als Nederland. Rod Wheat, onze Campsites Director en erkend 

bierliefhebber, heeft zijn lederhosen in een koffer gestopt en het 

Oktoberfest in München bezocht op zoek naar het typische Beieren.

Beieren is een mooie landstreek die het erg goed op de ansichtkaarten: rijk 

versierde barokkloosters, sprookjeskastelen, besneeuwde bergtoppen, bossen in 

alle kleuren en traditionele bierkelders. De hoofdstad van deze Zuid-Duitse regio, 

die ongeveer 20% van Duitsland beslaat, is München; andere belangrijke steden zijn 

Neurenberg, Augsburg en Regensburg. Vele superlatieven zijn van toepassing op 

Beieren: u vindt er ’s lands hoogste berg (de Zugspitze met 2962 meter), meer dan 

100.000 monumenten, 1200 musea en natuurlijk het grootste bierfestival ter wereld. 

& Barok

traditionele gerechten uit de Beierse keuken, zoals 

Schweinshaxe (gegrillde varkensschenkel), Stecker-

lfisch (geroosterde vis aan een stok), Käsespätzle 

(kaasnoedels met room) and Reiberdatschi (aardappel-

pannenkoeken).

In de meeste tenten kunt u muziek horen, varië-

rend van typisch Beierse blaasmuziek tot moderne 

rock en natuurlijk wordt er ook gejodeld. De muziek 

en vrolijkheid beperken zich niet tot de tenten op het 

festivalterrein en het is dan ook niet makkelijk een 

rustige kampeerplaats te vinden. Een goede en gunstig 

gelegen camping is München-Obermenzing, aan 

de noordwestkant van de stad, of het gemeentelijke 

München-Thalkirchen aan de zuidkant. Het is wel zaak 

er vroeg bij te zijn!

Over bier gesproken...
Het Oktoberfest van München wordt gehouden in, 

u raadt het al, september! Het vindt ieder jaar plaats 

en duurt 16 dagen (het eindigt wel in oktober) en trekt 

meer dan 6 miljoen bezoekers. Dat is een groot rondje 

om weg te geven. Het feest is geen evenement ter pro-

motie van willekeurige, internationale biermerken, want 

alleen bier dat in de stad zelf wordt gebrouwen (zes 

verschillende merken) mag geschonken worden. Het 

bier wordt traditioneel geschonken in een ‘Maß’ met 

een inhoud van 1 liter en heeft een alcoholpercentage 

van minstens 6%.

Opmerkelijk is dat München als stad niet de grootste 

bierproducent van Beieren is, want die eer gaat naar 

Bamberg in Ober Franken. Deze stad van 80.000 

inwoners heeft met 8 brouwerijen de grootste brou-

werijdichtheid ter wereld. Een bekende biersoort die 

in Bamberg wordt gemaakt is Rauchbier, dat zijn bij-

zondere smaak ontleent aan het gebruik van gerookte 

mout – een drank die je moet leren dinken!

De feesten worden gehouden op de Theresienwiese, 

een terrein dat niet ver van het centrum ligt en waar 

naast een kermis 14 tenten staan opgesteld, waarvan 

de grootste zo’n 8.000 zitplaatsen telt, die van buiten 

niet meegeteld. In twee tenten wordt voornamelijk wijn 

geschonken en overal zijn behalve bier ook alcoholvrij 

bier, frisdrank, koffie en exotische cocktails (een min-

puntje...) te krijgen.

Van een goed Duits biertje en het vele zingen kan 

je honger krijgen. Dan kan je een keuze maken uit 

De 6 officiële 
Oktoberfest-bieren:
• Augustiner
• Paulaner
• Spaten-Franziskaner
• Löwenbräu 
• Hacker-Pschorr 
• Hofbräuhaus
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Alpen-Caravanpark
Tennsee
Krun-Obb
alanrogers.nl/DE3680

Camping Hopfensee
Fussen im Allgau
alanrogers.nl/DE3670

Camping Elbsee
Aitrang
alanrogers.nl/DE3672

Camping Allweglehen
Berchtesgaden
alanrogers.nl/DE3685

Beieren

…en over barok
Het noordelijk gelegen Bayreuth is sterk verbonden 

met de beroemde componist Wagner. Het operahuis 

van de stad is een volledig ongeschonden meester-

werk van de barok, gebouwd in 1750 in opdracht van 

Markgravin Wilhemine, die ook de mooie Hermitage en 

tuinen liet bouwen. De Unesco heeft het schitterende 

‘Markgräfliches Opernhaus’ op de lijst van werelderf-

goederen geplaatst.

Het bekendste achitectonische monument van Beie-

ren is ongetwijfeld kasteel Neuschwanstein, waarvan u 

vast wel eens een beeld hebt gezien in een tijdschrift of 

film – of als legpuzzel. Het was het kasteel van Ludwig 

II die er vlakbij in de Starnberger See onder duistere 

omstandigheden overleed samen met zijn dokter.

Het kasteel was nog niet afgebouwd toen Ludwig 

overleed en werd al onmiddellijk opengesteld voor het 

publiek. Het is sindsien de meest bezocht attractie van 

Beieren. U kunt er het best vroeg op de dag naartoe, 

want ondanks de afgelegen ligging komen er per dag 

tot wel 6.000 mensen een bezoek brengen.

De wintersportplaats Oberammergau, iets ten zuiden 

van München en in het bezit van een mooie barokkerk, 

is vooral bekend door het door de inwoners opgevoer-

de Passiespel dat uit 1634 dateert. Maar haast u niet, 

het wordt om de tien jaar gehouden en de eerstvolgen-

de keer is pas in 2020. Tijd voor een glas bier…

Doen in Beieren
(naast bier en Wagner)

Wandelen: vele kilometers aan wandelroutes in het 
uitgestrekte Beierse Woud tot aan de grens met 
Tsjechië.

Kastelen bezoeken: keuze uit 4 rondritten langs meer 
dan 100 schitterende kastelen, van gothiek tot barok.

Fietsen: het vredige Munsterland is een prettig 
fietsgebied met statige landhuizen, mooie parken en 
weilanden.

Op de romantische toer: the Romantische Straße in 
Allgäu is meer dan 60 jaar oud, 400 kilometer lang en 
voert langs oude vakwerkhuizen, pittoreske parken en 
sprookjeskastelen.

Skiën: Beieren is Duitslands skigebied nummer 1 en 
kent gerenommeerde plaatsen als Garmisch 
Partenkirchen, Mittenwald en Oberstdorf.

Waar kamperen?
een paar suggesties
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want ondanks de afgelegen ligging komen er per dag 

tot wel 6.000 mensen een bezoek brengen.

De wintersportplaats Oberammergau, iets ten zuiden 

van München en in het bezit van een mooie barokkerk, 

is vooral bekend door het door de inwoners opgevoer-

de Passiespel dat uit 1634 dateert. Maar haast u niet, 

het wordt om de tien jaar gehouden en de eerstvolgen-

de keer is pas in 2020. Tijd voor een glas bier…

Doen in Beieren
(naast bier en Wagner)

Wandelen: vele kilometers aan wandelroutes in het 
uitgestrekte Beierse Woud tot aan de grens met 
Tsjechië.

Kastelen bezoeken: keuze uit 4 rondritten langs meer 
dan 100 schitterende kastelen, van gothiek tot barok.

Fietsen: het vredige Munsterland is een prettig 
fietsgebied met statige landhuizen, mooie parken en 
weilanden.

Op de romantische toer: the Romantische Straße in 
Allgäu is meer dan 60 jaar oud, 400 kilometer lang en 
voert langs oude vakwerkhuizen, pittoreske parken en 
sprookjeskastelen.

Skiën: Beieren is Duitslands skigebied nummer 1 en 
kent gerenommeerde plaatsen als Garmisch 
Partenkirchen, Mittenwald en Oberstdorf.

Waar kamperen?
een paar suggesties
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De Spaanse zuidkusten zijn van 

oudsher zeer populair bij toeristen, 

zowel in de zomer als in de winter. 

Aan de Costa del Sol, de la Luz en 

Blanca vind je dan ook talloze 

kleinere en grotere vakantieoorden 

met een dichte bebouwing langs de 

zee, waar de horeca en het 

uitgaansleven niet altijd uitmunten 

door originaliteit. Maar wie er oog 

voor heeft, kan in deze streken nog 

altijd mooie verblijfslocaties, rustige 

stranden en authentieke dorpen en 

restaurants vinden. De campings 

zijn er vaak het hele jaar door 

geopend en hebben zich in de loop 

der tijd ontwikkeld tot moderne 

bedrijven die de bezoeker 

verwennen met zeer goede 

voorzieningen en een grote 

gastvrijheid.

Zuid-Spanje

Kamperen in

 Zuid-Spanje
 Andalusië, Murcia en Valenciana

De boulevard van Alicante

Alhambra, Granada Casares
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Granada
Vanaf de kust bij Motril voert een mooie nieuwe 

snelweg langzaam omhoog naar de prachtige oude 

stad Granada (er is ook een goede treinverbinding). 

Iedereen komt naar Granada om er het beroemdste 

monument van Spanje te zien: het Alhambra. Dit grote 

paleiscomplex op een heuvel boven de stad telt vele 

overblijfselen van zowel de Moorse als de katholieke 

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

het paleis van de sultans. Na de machtsovename lieten 

de katholieke koningen sommige gebouwen vervangen. 

Wie het Alhambra wil bezoeken doet er goed aan van 

tevoren toegangskaarten te kopen. Voor het prachtige 

Nasridenpaleis op het complex krijgt u dan een tijdstip 

toegewezen waarop u binnengelaten wordt. Deze 

regeling om de grote toestroom aan toeristen in goede 

banen te leiden werkt prima. Wanneer u alles gezien 

heeft daalt u weer af naar de stad (lopend of met de 

bus) om in de Arabische wijk Albayzín of in een van de 

straten rondom de kathedraal aan de tapas te gaan.

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.

CampingRed Castillo de Baños
Granada
Tel +34 958 82 95 28 www.campingcastillo.com

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.

CampingRed Cabo de Gata
Cabo de Gata (Almería)
Tel +34 950 16 04 43 www.campingcabodegata.com

Sierra Nevada
Het berggebied de Sierra Nevada is een natio-

naal park waar je een groot aantal activiteiten kan 

ontplooien. Je kunt er skiën, lange wandeltochten 

maken, bergklimmen en parasailen. Liefhebbers 

komen hier ook voor de vele vogels en dieren die 

er leven, zoals de koningsarend, berggeiten, vele 

soorten slangen, wilde bergkatten, hagedissen, sa-

lamanders, dassen en vossen. Er zijn 16 bergtop-

pen van boven de 3000 meter en de hoogste is de 

Mulhacén (3482 meter). Volgens de overlevering is 

de berg genoemd naar koning Muley-Hacén. Deze 

Moorse koning zou op de berg begraven zijn door 

het christelijke meisje Zoraida, op wie hij verliefd 

geworden was en die hem wilde verbergen voor 

zijn tegenstanders. De Moren waren overigens al 

heel inventief op het gebied van irrigatie en maak-

ten effectief gebruik van de berg- en heuvelhel-

lingen om het regen- en smeltwater tot in Granada 

te brengen. 

Kathedraal van de Incarnatie, Granada

Plein van Isabel la Catolica, Granada

Hoog in de Sierra Nevad
a

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.

CampingRed Don Cactus
Carchuna (Granada)
Tel +34 958 62 31 09 www.doncactus.com
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Granada
Vanaf de kust bij Motril voert een mooie nieuwe 

snelweg langzaam omhoog naar de prachtige oude 

stad Granada (er is ook een goede treinverbinding). 

Iedereen komt naar Granada om er het beroemdste 

monument van Spanje te zien: het Alhambra. Dit grote 

paleiscomplex op een heuvel boven de stad telt vele 

overblijfselen van zowel de Moorse als de katholieke 

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

het paleis van de sultans. Na de machtsovename lieten 

de katholieke koningen sommige gebouwen vervangen. 

Wie het Alhambra wil bezoeken doet er goed aan van 

tevoren toegangskaarten te kopen. Voor het prachtige 

Nasridenpaleis op het complex krijgt u dan een tijdstip 

toegewezen waarop u binnengelaten wordt. Deze 

regeling om de grote toestroom aan toeristen in goede 

banen te leiden werkt prima. Wanneer u alles gezien 

heeft daalt u weer af naar de stad (lopend of met de 

bus) om in de Arabische wijk Albayzín of in een van de 

straten rondom de kathedraal aan de tapas te gaan.

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.

CampingRed Castillo de Baños
Granada
Tel +34 958 82 95 28 www.campingcastillo.com

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.

CampingRed Cabo de Gata
Cabo de Gata (Almería)
Tel +34 950 16 04 43 www.campingcabodegata.com

Sierra Nevada
Het berggebied de Sierra Nevada is een natio-

naal park waar je een groot aantal activiteiten kan 

ontplooien. Je kunt er skiën, lange wandeltochten 

maken, bergklimmen en parasailen. Liefhebbers 

komen hier ook voor de vele vogels en dieren die 

er leven, zoals de koningsarend, berggeiten, vele 

soorten slangen, wilde bergkatten, hagedissen, sa-

lamanders, dassen en vossen. Er zijn 16 bergtop-

pen van boven de 3000 meter en de hoogste is de 

Mulhacén (3482 meter). Volgens de overlevering is 

de berg genoemd naar koning Muley-Hacén. Deze 

Moorse koning zou op de berg begraven zijn door 

het christelijke meisje Zoraida, op wie hij verliefd 

geworden was en die hem wilde verbergen voor 

zijn tegenstanders. De Moren waren overigens al 

heel inventief op het gebied van irrigatie en maak-

ten effectief gebruik van de berg- en heuvelhel-

lingen om het regen- en smeltwater tot in Granada 

te brengen. 

Kathedraal van de Incarnatie, Granada

Plein van Isabel la Catolica, Granada

Hoog in de Sierra Nevad
a

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.

CampingRed Don Cactus
Carchuna (Granada)
Tel +34 958 62 31 09 www.doncactus.com
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Pueblo Blanco biedt 200 plaatsen en 12 
bungalows bij een gerestaureerde 

Andalusische boerderij met zwembad, 
bar-restaurant en minimarkt en is 
gelegen vlakbij de Via Verde de la Sierra, 
een oude spoorroute voor fietsers, 
wandelaars en ruiters. De camping ligt 

bovenop een heuvel met prachtig uitzicht 
op de bergen en op Olvera, een ommuurde 

stad met Arabisch kasteel.

Camping Pueblo Blanco
Olvera (Cádiz) 
Tel +34 956 13 00 33 www.campingpuebloblanco.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 (Málaga)
Tel +34 952 83 43 73 www.campingcabopino.com

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

(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 (Málaga)
Tel +34 693 82 81 99 www.campinglasierrecilla.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
Zahora (Cádiz)
Tel +34 956 43 70 30 www.campingpinarsanjose.com

Málaga
Málaga is een authentieke, Andalusische haven-

stad met prachtige winkelstraten, een kathedraal, 

een burcht en een Romeins amfitheater. Bijzonder is 

ook de stierenvechtersarena La Malagueta uit 1876, 

gebouwd in neo-Mudejarstijl en geschikt voor 15.000 

toeschouwers. U kunt de arena ook bezoeken zonder 

bij een gevecht aanwezig te hoeven zijn! Een belang-

rijke trekpleister van de stad is het Picassomuseum. 

De grote schilder vertrok al op jonge leeftijd uit Málaga 

om er nooit meer terug te keren, maar schonk aan het 

eind van zijn leven toch een deel van zijn privécollectie 

aan de stad, die dit gebaar in grote dank aanvaardde. 

Het havengebied grenst aan het oude centrum en is in 

de afgelopen tien jaar fantastisch gerenoveerd. Je vindt 

er nu moderne winkels, restaurants en chiringuitos 

(strandrestaurants met vis als specialiteit), waar je in het 

volle licht van de zon kunt shoppen en relaxen. Vlakbij 

de haven ligt ook het CAC Málaga, een oude markthal 

die door de gemeente is omgebouwd tot een boeiende 

expositieruimte, gewijd aan moderne en hedendaagse 

kunst – toegang is gratis!

Pueblos blancos
In het binnenland van heel Andalusië liggen witte 

dorpen en stadjes, die gekenmerkt worden door 

smalle steile straatjes met een Arabische sfeer. Deze 

zogenaamde ‘pueblos blancos’ dateren uit de Moorse 

tijd en bieden de vakantieganger een welkome afwis-

seling van de drukke kust. Hoewel sommige van deze 

witte plaatsen ook behoorlijk toeristisch zijn, zoals 

bijvoorbeeld Mijas, hebben ze allemaal een onweer-

staanbare charme. In de buurt van Marbella liggen 

Ojén, Casares en Benahavis; vlakbij Nerja ligt Frigiliana, 

dat een perfecte balans tussen traditie en moderniteit 

lijkt te hebben gevonden. Vanuit Cádiz rijd je makkelijk 

naar Arcos de la Frontera, waar de Ruta de los Pueblos 

Blancos begint, een autotocht die je in twee dagen via 

Ronda langs maar liefst 19 dorpen voert. Maar je kan 

je ook beperken tot een kleiner deel van de toer, want 

de plaatsen liggen niet ver uit elkaar. Dat alle huizen 

in deze dorpen wit geverfd zijn, is overigens geen 

eeuwenoude traditie. Waar vroeger nog rode en gele 

pigmenten werden gebruikt, schijnt in het begin van de 

twintigste eeuw van hogerhand alleen wit nog te zijn 

toegestaan. Hoe dat ook zij, het ziet er prachtig uit!
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Pueblo Blanco biedt 200 plaatsen en 12 
bungalows bij een gerestaureerde 

Andalusische boerderij met zwembad, 
bar-restaurant en minimarkt en is 
gelegen vlakbij de Via Verde de la Sierra, 
een oude spoorroute voor fietsers, 
wandelaars en ruiters. De camping ligt 

bovenop een heuvel met prachtig uitzicht 
op de bergen en op Olvera, een ommuurde 

stad met Arabisch kasteel.

Camping Pueblo Blanco
Olvera (Cádiz) 
Tel +34 956 13 00 33 www.campingpuebloblanco.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 (Málaga)
Tel +34 952 83 43 73 www.campingcabopino.com

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

(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 (Málaga)
Tel +34 693 82 81 99 www.campinglasierrecilla.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
Zahora (Cádiz)
Tel +34 956 43 70 30 www.campingpinarsanjose.com

Málaga
Málaga is een authentieke, Andalusische haven-

stad met prachtige winkelstraten, een kathedraal, 

een burcht en een Romeins amfitheater. Bijzonder is 

ook de stierenvechtersarena La Malagueta uit 1876, 

gebouwd in neo-Mudejarstijl en geschikt voor 15.000 

toeschouwers. U kunt de arena ook bezoeken zonder 

bij een gevecht aanwezig te hoeven zijn! Een belang-

rijke trekpleister van de stad is het Picassomuseum. 

De grote schilder vertrok al op jonge leeftijd uit Málaga 

om er nooit meer terug te keren, maar schonk aan het 

eind van zijn leven toch een deel van zijn privécollectie 

aan de stad, die dit gebaar in grote dank aanvaardde. 

Het havengebied grenst aan het oude centrum en is in 

de afgelopen tien jaar fantastisch gerenoveerd. Je vindt 

er nu moderne winkels, restaurants en chiringuitos 

(strandrestaurants met vis als specialiteit), waar je in het 

volle licht van de zon kunt shoppen en relaxen. Vlakbij 

de haven ligt ook het CAC Málaga, een oude markthal 

die door de gemeente is omgebouwd tot een boeiende 

expositieruimte, gewijd aan moderne en hedendaagse 

kunst – toegang is gratis!

Pueblos blancos
In het binnenland van heel Andalusië liggen witte 

dorpen en stadjes, die gekenmerkt worden door 

smalle steile straatjes met een Arabische sfeer. Deze 

zogenaamde ‘pueblos blancos’ dateren uit de Moorse 

tijd en bieden de vakantieganger een welkome afwis-

seling van de drukke kust. Hoewel sommige van deze 

witte plaatsen ook behoorlijk toeristisch zijn, zoals 

bijvoorbeeld Mijas, hebben ze allemaal een onweer-

staanbare charme. In de buurt van Marbella liggen 

Ojén, Casares en Benahavis; vlakbij Nerja ligt Frigiliana, 

dat een perfecte balans tussen traditie en moderniteit 

lijkt te hebben gevonden. Vanuit Cádiz rijd je makkelijk 

naar Arcos de la Frontera, waar de Ruta de los Pueblos 

Blancos begint, een autotocht die je in twee dagen via 

Ronda langs maar liefst 19 dorpen voert. Maar je kan 

je ook beperken tot een kleiner deel van de toer, want 

de plaatsen liggen niet ver uit elkaar. Dat alle huizen 

in deze dorpen wit geverfd zijn, is overigens geen 

eeuwenoude traditie. Waar vroeger nog rode en gele 

pigmenten werden gebruikt, schijnt in het begin van de 

twintigste eeuw van hogerhand alleen wit nog te zijn 

toegestaan. Hoe dat ook zij, het ziet er prachtig uit!
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Alicante
Alicante is de hoofdstad van de gelijknamige 

provincie die ten westen van Andalusië aan de Costa 

Blanca ligt. Blikvanger van de stad is het 9de-euuwse 

Moorse kasteel Santa Barbara dat 166 meter boven 

de zee uittorent en een van de grootste Middeleeuwse 

forten van Spanje is. Vanaf de mooie Plaza de Carmen 

kan je omhoog naar het kasteel lopen, maar wie daar 

niet voor voelt kan de lift nemen waarvoor een schacht 

in de berg is aangebracht. Het stadsstrand Postiguet 

is gezellig druk en wordt in de avonduren verlicht 

met natriumlampen, die voor een surreële belichting 

zorgen van het zand en de golven. Vanuit de haven zijn 

verschillende boottochten mogelijk, variërend van een 

45 minuten durende trip met een catamaran tot een 

dagtocht naat het eiland Tabarca.

Murcia
Murcia is een aantrekkelijke streek die minder 

bekend is en daarom een stuk rustiger. Toch kunt u 

ook hier genieten van mooie zandstranden, historische 

steden en een pittoresk berglandschap. De hoofdstad, 

die ook Murcia heet en 30 kilometer van de kust ligt, 

heeft een Arabische oorsprong, en ligt op een vrucht-

bare vlakte tussen twee bergketens. De kathedraal, 

gebouwd in de 14de en 15de eeuw, is een mooi voor-

beeld van Castiliaanse gothiek. De klokkentoren telt niet 

minder dan 25 klokken, ieder met een eigen naam. In 

het oude autovrije centrum kan je heerlijk slenteren over 

de Trapería, een straat die loopt van de kathedraal naar 

de Plaza de Santo Domingo, een plein met een aantal 

monumentale gebouwen en prettige terrassen.

De campings van Marjal
Marjal, het Spaanse woord voor moeras, is de 

bedrieglijke naam voor een onderneming die actief 

is in vastgoed en toerisme en twee zeer goede 

campings heeft ontwikkeld. Marjal Costa Blanca 

Eco Camping Resort opende eind 2011 zijn deuren 

en heeft zich al snel bewezen als een van de beste 

campings van Spanje. De camping ligt halverwege 

Alicante en Murcia en op 15 minuten van de fijne 

zandstranden van Guardamar del Segura. Dit gro-

te, volgens de nieuwste ecologische maatstaven 

ingerichte terrein biedt ruim 1400 kampeerplaatsen 

met alle voorzieningen en 39 vakantiehuizen in Bali-

nese stijl. Het resort trekt toeristen uit heel Europa 

die in zomer en winter op 5-sterrenniveau van de 

zon willen genieten. In Guardamar ligt de tweede 

camping van Marjal, ook een zeer mooi terrein 

met een enorm lagune-achtig zwembad en een 

prima sportcomplex, gelegen bij de dennen- en 

eucalyptusbossen van het natuurgebied Dunas de 

Guardamar. Het zandstrand ligt op 800 meter en is 

te bereiken via een bospad.

Alicante

Murcia

Baai bij Javea
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Zuid-Spanje

Alicante
Alicante is de hoofdstad van de gelijknamige 

provincie die ten westen van Andalusië aan de Costa 

Blanca ligt. Blikvanger van de stad is het 9de-euuwse 

Moorse kasteel Santa Barbara dat 166 meter boven 

de zee uittorent en een van de grootste Middeleeuwse 

forten van Spanje is. Vanaf de mooie Plaza de Carmen 

kan je omhoog naar het kasteel lopen, maar wie daar 

niet voor voelt kan de lift nemen waarvoor een schacht 

in de berg is aangebracht. Het stadsstrand Postiguet 

is gezellig druk en wordt in de avonduren verlicht 

met natriumlampen, die voor een surreële belichting 

zorgen van het zand en de golven. Vanuit de haven zijn 

verschillende boottochten mogelijk, variërend van een 

45 minuten durende trip met een catamaran tot een 

dagtocht naat het eiland Tabarca.

Murcia
Murcia is een aantrekkelijke streek die minder 

bekend is en daarom een stuk rustiger. Toch kunt u 

ook hier genieten van mooie zandstranden, historische 

steden en een pittoresk berglandschap. De hoofdstad, 

die ook Murcia heet en 30 kilometer van de kust ligt, 

heeft een Arabische oorsprong, en ligt op een vrucht-

bare vlakte tussen twee bergketens. De kathedraal, 

gebouwd in de 14de en 15de eeuw, is een mooi voor-

beeld van Castiliaanse gothiek. De klokkentoren telt niet 

minder dan 25 klokken, ieder met een eigen naam. In 

het oude autovrije centrum kan je heerlijk slenteren over 

de Trapería, een straat die loopt van de kathedraal naar 

de Plaza de Santo Domingo, een plein met een aantal 

monumentale gebouwen en prettige terrassen.

De campings van Marjal
Marjal, het Spaanse woord voor moeras, is de 

bedrieglijke naam voor een onderneming die actief 

is in vastgoed en toerisme en twee zeer goede 

campings heeft ontwikkeld. Marjal Costa Blanca 

Eco Camping Resort opende eind 2011 zijn deuren 

en heeft zich al snel bewezen als een van de beste 

campings van Spanje. De camping ligt halverwege 

Alicante en Murcia en op 15 minuten van de fijne 

zandstranden van Guardamar del Segura. Dit gro-

te, volgens de nieuwste ecologische maatstaven 

ingerichte terrein biedt ruim 1400 kampeerplaatsen 

met alle voorzieningen en 39 vakantiehuizen in Bali-

nese stijl. Het resort trekt toeristen uit heel Europa 

die in zomer en winter op 5-sterrenniveau van de 

zon willen genieten. In Guardamar ligt de tweede 

camping van Marjal, ook een zeer mooi terrein 

met een enorm lagune-achtig zwembad en een 

prima sportcomplex, gelegen bij de dennen- en 

eucalyptusbossen van het natuurgebied Dunas de 

Guardamar. Het zandstrand ligt op 800 meter en is 

te bereiken via een bospad.

Alicante

Murcia

Baai bij Javea
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Dichtbij en toch zo anders
KortingsKaarten worden geaccepteerd voor het voor- en naseizoen,

campingcheque – acsi – Best deal – camping Key europe
camping BirKelt, 1, um BirKelt, l-7633 larochette, luxemBourg

tel: 00352 87 90 40   www.camping-BirKelt.lu   inFo@ camping-BirKelt.lu

Molenweg 69a, Kamperland  |  Tel. 0031 (0)113 37 12 02
www.demolenhoek.com  |  info@demolenhoek.com

Op zoek naar de 
beste campings?

101 geweldige campings voor uw favoriete vrijtijdsbesteding

Ook te krijgen voor iPad op alanrogers.nl/digital
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CAMPINGS EN VAKANTIEWONINGEN

41 CAMPINGS IN FRANKRIJK
ZUID-WESTEN, BRETAGNE, VENDÉE, LANDES, CÔTE D’AZUR,

CORSICA, ALPES DE HAUTE PROVENCE, LAC DE SERRE PONÇON...

15 CAMPINGS IN
SPANJE EN ITALIË

COSTA BRAVA, COSTA DORADA, TOSCANE,
EMILIA ROMAGNA, VENETO, SARDINIE   

PLAASTEN VOOR TENTEN, CARAVANS EN CAMPERS • ZWEMBADEN •
ANIMATE VOOR VOLWASSENEN EN KINDEREN • SCHITTERENDE CAMPINGS,

DE MEESTE CAMPINGS VAN CAMPÉOLE LIGGEN AAN HET WATER •
KWALITEITSACCOMMODATIES ZOALS STARCARAVANS, CHALETS EN BUNGALOWS

BEL ONS

00 33 5 61 69 05 15
(INTERNATIONALE BELTARIEVEN)

WWW.CAMPEOLE.NL

Ontmoet elkaar bij…



Ruim 3000 uitgebreide campingbeschrijvingen

www.alanrogers.nl

Op zoek naar
onafhankelijk
geselecteerde
campings?
U vindt ze hier...
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REISTIPS   *    BIJZONDERE CAMPINGS   *    KAMPEERTRENDS   *    TRAVEL CARD   *   AANBIEDINGEN

inspirerende vakantiebestemmingen voor kampeerders

Destinations

Reis mee naar Sicilië * Luxemburg * Beieren * Zuid-Spanje

Maak kennis met  LeadingCampings * Campinginspecteurs 

Nederlandse campingeigenaren in het buitenland 

Uitgelicht Campings voor een sportieve vakantie

Ruim 3000 uitgebreide campingbeschrijvingen

www.alanrogers.nl
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