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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…
Camping “Villa al Mare”  
& Residence “Le Dune” 1ª Cat 

Via del Faro, 12
30013 Cavallino-Treporti (VE) - Italy 

Tel. +39 041 968066
Fax +39 041 5370576
info@villaalmare.com
www.villaalmare.com

My perfect Holiday
CAMPING | BUNGALOWS

NEW MOBILE HOMES
APARTMENTS | RESIDENCE

Beach Service, Wi-� , Bikes Rental and Jacuzzi INCLUDED
from 01.05.2014 to 14.07.2014

and from 01.09.2014 to 20.10.2014
CHECK OUR SPECIAL OFFERS
on www.villaalmare.com!

30013 Cavallino-Treporti (VE) - Italy 

Beach Service, Wi-� , Bikes Rental and Jacuzzi 

COMUNE DI
CAVALLINO
T R E P O R T I

Camping “Villa al Mare” *** open from 18.04.2014 to 20.10.2014
Residence “Le Dune” 1ª Cat. open from 26.02.2014 to 20.10.2014



GRATIS

De Alan Rogers
Travel Card

Met onze nIeuwe Travel Card profiteert u  
van een groot aantal voordelen en kortingen
Meld u vandaag aan – en bespaar!
•	 Kortingen	op	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

Ontbreekt de Trav
el Card?

Neem contact met ons op via

info@alanrogers.nl

of bel 033-4227060

www.alanrogers.nl/destinations 1
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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

www.alanrogers.nl/destinations 54 www.alanrogers.nl/destinations
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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!

hetleukstedagjeuit.nl alanrogers.nl/travelcard
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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

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!

Catalonïe 
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Camping Aquarius heeft een geweldige 
ligging aan een eindeloos zandstrand en 

midden in een natuurgebied. Er zijn 
hier uitgebreide sportvoorzieningen, 
professionele animatie voor jong en 
oud; een stijlvol Spaans restaurant, 
afhaalservice met o.a. tapas en pizza’s 

en een romantische bar aan het strand. 
De zeil- en surfschool is ideaal voor 

zowel beginnende als ervaren watersporters. 

Catalonië is een land van contrasten: hoge Pyreneeën-

toppen in het noorden, zandstranden aan de Middellandse 

Zee in het oosten en een bijna middeleeuws aandoend 

binnenland met kloosters, wijnhellingen en dorpen bovenop 

heuvels. Voeg daarbij de steden Barcelona en Girona en je 

hebt hier de ideale mix voor een geweldige vakantie.

Camping Las Dunas
Sant Pere Pescador 
Tel +34 (0)9 72 52 17 17   www.campinglasdunas.com

Camping Aquarius
Sant Pere Pescador
Tel +34 (0)9 72 52 00 03   www.aquarius.es

Las Dunas is een grote, indrukwekkende en 
goed georganiseerde resort-achtige 

camping met veel activiteiten. De 
camping heeft direct toegang tot een 
fantastisch zandstrand dat zich over 
bijna 1 km langs de camping uitstrekt, 
met een windsurfschool en een 

strandbar. Er is ook een veelgebruikt, 
enorm zwembad met een groot, dubbel 

kinderzwembad. Te huur zijn luxe bungalows 
en stacaravans.
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Zee in het oosten en een bijna middeleeuws aandoend 

binnenland met kloosters, wijnhellingen en dorpen bovenop 
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Tel +34 (0)9 72 52 17 17   www.campinglasdunas.com

Camping Aquarius
Sant Pere Pescador
Tel +34 (0)9 72 52 00 03   www.aquarius.es

Las Dunas is een grote, indrukwekkende en 
goed georganiseerde resort-achtige 

camping met veel activiteiten. De 
camping heeft direct toegang tot een 
fantastisch zandstrand dat zich over 
bijna 1 km langs de camping uitstrekt, 
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Vendée en Charente-Maritime

Kust 
met zon, ruimte en rust

Ten zuiden van Nantes strekt zich tot aan de 

monding van de rivier de Gironde een vlak en dun 

bevolkt kustgebied uit dat meer vakantiegangers 

trekt dan enig ander departement aan de 

Atlantische kust. 

Wat maakt de Vendée en Charente-Maritime zo 

aantrekkelijk voor toeristen, waaronder veel 

Britse en Nederlandse kampeerders?
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Vendée 

Op 14 juli viert heel Frankrijk feest ter herinnering 

aan de bestorming van de Bastille in 1789, het begin 

van de Franse Revolutie en de oprichting van de 

Franse Republiek. De feestelijkheden in de Vendée 

waren lange tijd meer ingetogen dan in andere delen 

van het land. Het gebied was een broeinest van 

contra-revolutionaire boeren die zich tot 1796 in een 

guerrilla-oorlog verzetten tegen de republikeinse 

regering, die de opstand met veel geweld neersloeg.

Vandaag de dag zijn veel inwoners van de Vendée 

zich nog bewust van deze bloedige geschiedenis, 

maar 14 juli wordt tegenwoordig wel degelijk gevierd, 

ook om de grote toevloed aan buitenlandse bezoekers 

tegemoet te komen. De Vendée trekt 5 miljoen 

toeristen per jaar, waarvan ruim driekwart uit 

eigen land. Het belang van het 

toerisme is dus groot en 

je zou een grote 

verscheidenheid aan 

accommodaties 

verwachten, maar 

het merendeel 

van de 

overnachtingen 

vindt plaats op 

campings.

Waarin schuilt de 

grootste aantrekkingskracht 

van de Vendée voor de Franse, 

Britse en Nederlandse 

kampeerders? 

Zon, zee 

en locatie

Vendée en Charente-Maritime

300 kilometer kust met fantastische 
stranden

Charente-Maritime 

Verder naar het zuiden bestaat de kust van Charente 

uit lange stroken zand met duinen en geurige dennen-

bossen daarachter. Er zijn meer dan 110 stranden om 

uit te kiezen, van de veilige, langzaam in zee aflopende 

stranden rond het toeristische Royan tot de meer 

turbulente stranden van de Côte Sauvage bij La 

Palmyre, waar veel surfers op afkomen.

De dennen verleiden u om van tijd tot tijd de 

broeierige hitte van het strand te verruilen voor de 

koelte van hun geurige naaldendak. De Fransen vinden 

het belangrijk om na een heerlijke lunch uit te rusten in 

de weldadige schaduw. Buitenlandse toeristen nemen 

deze gewoonte maar al te graag over en geven gehoor 

aan de lokroep van de bossen, die soms uitgestrekt 

zijn en beschikken over een uitstekend netwerk van 

wandel- en fietspaden. 

Vakantie houden in de Charente komt in grote lijnen 

neer op een rustige dag aan het strand, de simpele 

genoegens van een barbecue en een duik in het 

zwembad. De grote badplaatsen zoals Royan, 

beroemd om zijn oesters, La Rochelle met stijlvolle 

boulevards en winkels, en La Palmyre, met een grote 

dierentuin, zorgen voor de welkome afwisseling. En in 

Saintes kom je in aanraking met de geschiedenis in de 

vorm van een groot Romeins amfitheater.

Het antwoord daarop kan het best samengevat 

worden met de woorden: zon, zee en locatie. De 

aanwezigheid van een gunstig microklimaat, vooral  

het gevolg van warme oceaanstromingen, is een 

belangrijke omstandigheid. De cijfers variëren per jaar, 

maar de grote badplaats Les Sables d’Olonne telt 

bijvoorbeeld ruim 2000 uur zon per jaar, en dat is veel 

in vergelijking met bijvoorbeeld de Côte d’Azur, waar 

het aantal zonuren ongeveer 2500 bedraagt. 

Een lust voor het oog

De stranden langs de 140 kilometer lange kust zijn 

een lust voor het oog en ideaal voor een perfecte 

strandvakantie met het gezin. De halvemaanvormige 

Grand Plage bij Les Sables is een van de beste en 

bekendste, maar een goede tip is ook de Plage du 

Veillon in Talmont-Saint-Hilaire, dat 1,5 kilometer lang 

is en mooie zandbanken heeft in de monding van de 

rivier de Payré.

Naast de prachtige stranden, het heerlijke klimaat  

en de relatief korte reisafstand is er nog een andere 

goede reden om de Vendée als vakantiebestemming 

te kiezen. U heeft hier de keus uit maar liefst 350 

campings; van grote, drukke terreinen aan de kust tot 

rustige, ruime terreinen rond het Lac du Jaunay. En als 

u in de gelegenheid bent, probeer er dan op 14 juli te 

zijn om de grote feesten mee te maken.
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Hoogtepunten

Puy du Fou 
Historisch themapark met een uitbundig klank-en-lichtspel en 
honderden acteurs, dat meer dan een miljoen bezoekers per jaar 
trekt.

St Gilles-Croix-de-Vie 
Goede visrestaurants ronde een kleine haven.

Marais Poitevin 
Ontdek dit prachtige moerasgebied en de vele kanalen en kleine 
rivieren per boot.

Ile de Ré 
Schilderachtig eiland tegenover La Rochelle met schitterende 
stranden en leuke dorpjes.

La Rochelle 
Mooie stad met maritiem verleden, aquarium en levendige straten.

Ile d’Oléron 
Eiland met fantastiche stranden en oesterbedden.
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Camping la Grainetière
La Flotte-en-Ré (Charente-Maritime)
Tel +33 (0)5 46 09 68 86   www.la-grainetiere.com

Rustige camping van bijna 3 hectare met  
53 toerplaatsen en 72 huurchalets, 

voorzien van nieuwe waterpunten en 
elektriciteit. Bij de ingang bevindt zich 
een mooi zwembad omgeven door 
tropische planten en veel ruimte om  
te zonnebaden. Er zijn geen water-

glijbanen en de sfeer is gezellig en 
ontspannen. Het terrein ligt vlakbij  

La Flotte-en-Ré met zijn restaurants aan  
de haven en op 1,5 km van het strand.

Camping le Cormoran
Ars-en-Ré (Charente-Maritime)
Tel +33 (0)5 46 29 46 04   www.cormoran.com

Le Cormoran, net buiten Ars-en-Ré, is  
een rustige plattelandscamping met 109 

stacaravans en 30 toerplaatsen. Een 
nieuw bar-restaurant serveert heerlijke 
gerechten en afhaalmaaltijden in het 
hele seizoen. Het terrein bevindt zich 
op 500 m van het zandstrand en heeft 

aansluiting op talloze fietsroutes, o.a. 
door een beschermd natuurgebied.  

In juli en augustus is er een kinderclub en 
avondanimatie. 

Castel Camping Séquoia Parc
Saint Just-Luzac (Charente-Maritime)
Tel +33 (0)5 46 85 55 55   www.sequoiaparc.com

Camping les Varennes
Le Bois-Plage-en-Ré (Charente-Maritime)
Tel +33 (0)5 46 09 15 43   www.les-varennes.com

Via een weg met bloemen, heesters en 
bomen komt u op deze camping op  

het landgoed van een markant kasteel 
met mooi gerestaureerde gebouwen 
en een binnenplaats met restaurant 
en bar. Het zwembadcomplex met 
glijbaan, groot kinderzwembad  

en ruimte om te zonnebaden is 
indrukwekkend. Op het terras naast  

de snackbar kunt u in een zeer mooie 
tuinomgeving van uw maaltijd genieten.

Les Varennes is een goed onderhouden 
kwaliteitscamping op het Ile de Ré, op 

500 meter van een lang, goudkleurig 
zandstrand. Er zijn 57 toerplaatsen 
met elektriciteit, die voor de helft in de 
schaduw van hoge dennenbomen 
liggen, plus 85 huurchalets. Het 

prettige, verwarmde zwembad met 
schuifdak is het hele seizoen geopend. 

Andere voorzieningen zijn een bar met tv, 
een winkel, een speeltuin en fietsverhuur. 

Vendée en Charente-Maritime
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Hoogtepunten

Puy du Fou 
Historisch themapark met een uitbundig klank-en-lichtspel en 
honderden acteurs, dat meer dan een miljoen bezoekers per jaar 
trekt.

St Gilles-Croix-de-Vie 
Goede visrestaurants ronde een kleine haven.

Marais Poitevin 
Ontdek dit prachtige moerasgebied en de vele kanalen en kleine 
rivieren per boot.

Ile de Ré 
Schilderachtig eiland tegenover La Rochelle met schitterende 
stranden en leuke dorpjes.
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Mooie stad met maritiem verleden, aquarium en levendige straten.

Ile d’Oléron 
Eiland met fantastiche stranden en oesterbedden.
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Camping la Grainetière
La Flotte-en-Ré (Charente-Maritime)
Tel +33 (0)5 46 09 68 86   www.la-grainetiere.com

Rustige camping van bijna 3 hectare met  
53 toerplaatsen en 72 huurchalets, 

voorzien van nieuwe waterpunten en 
elektriciteit. Bij de ingang bevindt zich 
een mooi zwembad omgeven door 
tropische planten en veel ruimte om  
te zonnebaden. Er zijn geen water-

glijbanen en de sfeer is gezellig en 
ontspannen. Het terrein ligt vlakbij  

La Flotte-en-Ré met zijn restaurants aan  
de haven en op 1,5 km van het strand.

Camping le Cormoran
Ars-en-Ré (Charente-Maritime)
Tel +33 (0)5 46 29 46 04   www.cormoran.com

Le Cormoran, net buiten Ars-en-Ré, is  
een rustige plattelandscamping met 109 

stacaravans en 30 toerplaatsen. Een 
nieuw bar-restaurant serveert heerlijke 
gerechten en afhaalmaaltijden in het 
hele seizoen. Het terrein bevindt zich 
op 500 m van het zandstrand en heeft 

aansluiting op talloze fietsroutes, o.a. 
door een beschermd natuurgebied.  

In juli en augustus is er een kinderclub en 
avondanimatie. 

Castel Camping Séquoia Parc
Saint Just-Luzac (Charente-Maritime)
Tel +33 (0)5 46 85 55 55   www.sequoiaparc.com

Camping les Varennes
Le Bois-Plage-en-Ré (Charente-Maritime)
Tel +33 (0)5 46 09 15 43   www.les-varennes.com

Via een weg met bloemen, heesters en 
bomen komt u op deze camping op  

het landgoed van een markant kasteel 
met mooi gerestaureerde gebouwen 
en een binnenplaats met restaurant 
en bar. Het zwembadcomplex met 
glijbaan, groot kinderzwembad  

en ruimte om te zonnebaden is 
indrukwekkend. Op het terras naast  

de snackbar kunt u in een zeer mooie 
tuinomgeving van uw maaltijd genieten.

Les Varennes is een goed onderhouden 
kwaliteitscamping op het Ile de Ré, op 

500 meter van een lang, goudkleurig 
zandstrand. Er zijn 57 toerplaatsen 
met elektriciteit, die voor de helft in de 
schaduw van hoge dennenbomen 
liggen, plus 85 huurchalets. Het 

prettige, verwarmde zwembad met 
schuifdak is het hele seizoen geopend. 

Andere voorzieningen zijn een bar met tv, 
een winkel, een speeltuin en fietsverhuur. 

Vendée en Charente-Maritime
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Domaine du Pré
La Chapelle Hermier (Vendée)
Tel +33 (0)2 51 08 07 07   www.domainedupre.com

Domaine du Pré ligt in een prachtige, rustige 
omgeving in het hart van de natuur, op 

een gebied van 12 hectare. Het ligt 
vlakbij het Lac du Jaunay, waar 
uitgebreide mogelijkheden zijn om te 
wandelen, fietsen en watersporten.  
Er zijn hier 82 cottages met 1, 2 of  

3 slaapkamers te huur. Voorzieningen 
bestaan o.a. uit een binnenzwembad,  

een zwemmeer met zandbodem, 
speelvoorzieningen en een bar-restaurant.

Camping le Chaponnet
Brem-sur-Mer (Vendée)
Tel +33 (0)2 51 90 55 56   www.le-chaponnet.com

MS Vacances Camping Le Trianon
Olonne-sur-Mer (Vendée)
Tel +33 (0)2 53 81 70 00   www.ms-vacances.com

Deze uitstekend georganiseerde camping  
ligt op 5 minuten loopafstand van het 

dorpje Brem en 1,5 km van het zand-
strand (pendelbus in de zomer). De 
ruime bar en snackbar bieden uitzicht 
op het binnen- en buitenzwembad 
met jacuzzi, waterval, sauna, fitness-

ruimte, glijbanen en kinderbad. In 2014 
wordt het complex uitgebreid met een 

overdekt en verwarmd waterspeelbad dat 
het hele seizoen geopend is.

Le Trianon, gelegen aan de rand van het 
bruisende dorp Olonne-sur-Mer, is een 

groot boomrijk terrein met stacaravans 
en chalets, waarvan de helft (220) te 
huur is en 100 toerplaatsen daar 
tussenin. Er zijn uitgebreide voor-
zieningen en activiteiten voor alle 

leeftijden, o.a. binnen- en buiten-
zwembad met glijbanen, speeltuinen, 

gratis kinder- en tienerclub, restaurant, 
afhaalservice en animatie overdag en ’s avonds.

2, avenue de Suzac, 17110 Saint-Georges de Didonne
Tél. +33 (0)5.46.05.05.94
http://www.bois-soleil.com

camping.bois.soleil@wanadoo.fr 

Halverwege Frankrijk aan de Atlantische kust, in de oude
Romaanse provincie Saintonge, ligt het boomrijke Bois
Soleil, direct aan een prachtig 4 kilometer lang zandstrand.

Bar, restaurant, panoramaterrassen, verwarmd zwembad
240 m² met balnéo en kinderbad, hammam, fitness, internet,
bibliotheek.
Animatie in juli en augustus.
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De Alan Rogers Camping Awards 
2013
De campinggidsen van Alan Rogers staan al sinds 1968 
bekend als de betrouwbaarste, onafhankelijke gidsen voor 
de beste campings in Europa. Er zijn geen andere gidsen 
met zoveel oog voor detail en kwaliteitsbeoordeling. 

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

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

De Awards gaan dit jaar naar campings uit 13 verschillende 
landen, van Zuid-Spanje tot Kroatië, die allemaal uitmuntend 
zijn in hun klasse.

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

alanrogers.nl/awardsDe beste
campings van 2013

De Alan Rogers Camping Awards worden ieder jaar in januari 

tijdens de Vakantiebeurs in Utrecht uitgereikt voor een publiek 

van genodigden uit de Europese kampeerwereld en vakpers. 

De Alan Rogers Camping Awards 2013
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 Winnaar 
 Camping De Paal (NL5970) 
 Bergeijk, Nederland

  Camping De Paal is een eersteklas camping op een mooi 
bosterrein vlakbij de Belgische grens. Ideaal voor jonge 
gezinnen, zeer gastvrij en met een uitstekend aanbod aan 
activiteiten voor iedereen.

 Runners-up 
 Camping Les Saules (FR41100) 
 Cheverny, Frankrijk

  De prettige ontvangst op deze populaire camping is een 
geweldige start van de vakantie. Er is hier altijd van alles 
te doen in een zeer gezellige sfeer. Een groot grasveld is 
de ideale plek voor kinderen om veilig te spelen. 
 
Balatontourist Camping Napfény (HU5370) 
Révfülöp, Hongarije

  Balatontourist Camping Napfény is een uitstekende cam-
ping gericht op gezinnen met kinderen van alle leeftijden 
voor wie veel activiteiten mogelijk zijn. Gasten worden 
gastvrij ontvangen en zijn verzekerd van een aangename 
vakantie. 
 
 
 

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

De Alan Rogers Camping Awards 2013

Uitmuntendheid
bekroond

 Winnaar 
 Marjal Costa Blanca Eco Camping Resort  (ES87435) 
 Crevillente, Spanje

  Deze nieuwe, volledig ingerichte camping is duurzaam 
en energiebesparend aangelegd en biedt zijn gasten een 
geweldige vakantie. Hij is het hele jaar geopend en zowel 
geschikt voor gezinnen als voor zonzoekers in de winter.

 Runners-up 
 Camping Elbsee (DE36720) 
 Aitrang, Duitsland

  Deze aantrekkelijke camping heeft zeer goede faciliteiten 
ontwikkeld en een volledig activiteitenprogramma voor 
zowel kinderen als volwassenen. Er is een samenwerking 
met een hotel en restaurant vlakbij. 
 
Camping Krk (CR6758) 
Krk, Kroatië

  Deze prettige camping (vroeger naturistencamping Poli-
tin) is in 2013 begonnen met nieuwe voorzieningen toe te 
voegen aan de bestaande, milieuvriendelijke infrastruc-
tuur en goed uitgeruste kampeerplaatsen. Zeer in trek 
vanwege de prachtige locatie.  
 
 
 

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

 Winnaar 
 Südsee-Camp (DE30700) 
 Wietzendorf, Duitsland

  Deze goed gerunde camping is bijzonder geschikt voor 
kinderen en biedt zeer veel buitenactiviteiten. Behalve 
voorzieningen voor paardrijden, boogschieten, tennis 
en golf, is er een groot meer met zandoevers en een 
scheepswrak.

 Runners-up 
 Camping Seiser Alm (IT62040) 
 Völs am Schlern, Italië

  Deze schitterende camping in de Dolomieten heeft een 
groot aanbod aan activiteiten voor alle leeftijden op het 
eigen terrein. En in de nabije omgeving kan je wandelen, 
paardrijden en golfen. 
 
Kamp Koren Kobarid (SV4270) 
Kobarid, Slovenië

  Op deze rustige camping is het hele jaar door van alles 
te doen. Van fietsen en raften in de zomer tot skiën in de 
winter – bezoekers kunnen hier altijd actief bezig zijn. 
 
 
 
 

 Winnaar 
 Camping Union Lido Vacanze (IT60200) 
 Cavallino-Treporti, Italië

  Union Lido is een verbazingwekkend goede camping die 
al meer dan 40 jaar in onze gidsen staat. Er is een enorm 
aantal eersteklas voorzieningen en het nieuwe familiepark 
Funny World is uniek in Europa. Het schitterende zand-
strand is direct toegankelijk. Een geweldige camping voor 
alle leeftijden. 
 
Runners-up 
Camping le Petit Rocher (FR85000) 
Longeville-sur-Mer, Frankrijk

  Deze camping op 150 meter van een van de beroemde 
zandstranden van de Vendée heeft geweldige voorzie-
ningen en een vriendelijke sfeer. Er is ook een verwarmd 
buitenzwembad, compleet met glijbanen. 
 
Orbitur Camping São Pedro de Moel (PO8100) 
São Pedro de Moel, Portugal 

  Deze rustige, aantrekkelijke camping ligt aan een mooi 
strand en heeft gezinnen veel te bieden. Het zwembad-
complex bestaat o.a. uit een kinderbad en een grote 
glijbaan. De faciliteiten zijn perfect ingericht en onderhou-
den. 
 

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

Alan Rogers Strandcamping Award
Deze	award	is	voor	campings	die	naar	onze	mening	alles	
bieden	voor	een	strandvakantie.
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strand en heeft gezinnen veel te bieden. Het zwembad-
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 Winnaar 
 Le Camp de Florence  (FR32010) 
 La Romieu, Frankrijk

  Een uitstekende bestemming op het platteland van de 
Gers, ideaal gelegen om te wandelen en fietsen. Het 
restaurant serveert uitstekende lokale gerechten en de 
kampeerplaatsen hebben een prachtig uitzicht op het 
idyllische landschap.

 Runners-up 
 Camping Al Sole (IT62320) 
 Molina di Ledro, Italië

  Deze camping op een fantastische, landelijke locatie 
aan het helderblauwe water van het Ledro-meer wordt 
gerund door een vriendelijke familie. Op het terrein is een 
zandstrand en een zeer goed wellnesscentrum. 
 
Veluwecamping De Pampel (NL5840) 
Hoenderloo, Nederland

  Deze gezellige, sfeervolle camping heeft uitstekende 
voorzieningen voor gezinnen met kinderen. Hij ligt in een 
groot bosgebied met wandel- en fietsroutes.  
 

De Alan Rogers Camping Awards 2013

 Winnaar 
 Camping El Mirador de Cabaneros (ES90960) 
 Horcajo de Los Montes, Spanje

  Deze heerlijke camping in het nationale park Cabaneros 
wordt beheerd door een zeer behulpzame en vriendelijke 
familie. De locatie is een paradijs voor wandelaars en 
vogelliefhebbers en voor iedereen die wil ontspannen. 
 
Runners-up 
Langstone Manor Holiday Park (UK0802) 
Tavistock, Groot-Brittannië

  Dit rustige vakantiepark, aangelegd op het landgoed van 
Langstone Manor House, ligt in een beschut dal. De faci-
liteiten zijn modern en er is een nieuw kampeergedeelte 
met uitzicht op het heidelandschap.  
 
Camping Lazy (SK4955) 
Cerovo, Slowakije

  Lazy is een aantrekkelijke, kleine camping bij een 
boerderij in bedrijf, ideaal voor natuurliefhebbers die het 
Slowaakse platteland willen verkennen. Met slechts 15 
ruime plaatsen is dit een perfect toevluchtsoord. 
 

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

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

 Winnaar 
 Camping Jesolo International  (IT60370) 
 Lido di Jesolo, Italië

  Dit geweldige vakantiedorp is misschien de eerste CO2-
vrije camping ter wereld en is gelegen aan een rustig, wit 
zandstrand. De faciliteiten zijn uitstekend en er is zowel 
op het terrein als daarbuiten van alles te doen.

 
 Runners-up 
 Camping Monte Holiday (ES92120) 
 Gargantilla del Lozoya, Spanje

  Monte Holiday ligt in een zonnig, open dal en is onlangs 
voorzien van een volledig recyclesysteem voor verwar-
ming en warm water. De camping heeft een geweldige 
ligging met veel sportieve mogelijkheden in de omgeving. 
 
Vrijetijdspark Beerze Bulten (NL5985) 
Ommen, Nederland

  Dit grote vrijetijdspark met schitterende voorzieningen 
heeft in 2013 de Stichting Bultje opgericht om het welzijn 
van kinderen te bevorderen. De camping richt zich ook 
op kinderen met een unieke speeltuin en veel andere 
speelmogelijkheden. 
 

 Winnaar 
 Camp du Domaine (FR83120) 
 Bormes-les-Mimosas, Frankrijk

  Camp du Domaine is een grote, aantrekkelijke camping 
aan de Côte d’Azur, ideaal voor strandliefhebbers en ac-
tieve gezinnen. Er is een kinderclub en een groot aanbod 
aan activiteiten en sportvoorzieningen voor tieners en 
volwassenen. 
 
Runners-up 
RCN Le Moulin de la Pique (FR24350) 
Belvès, Frankrijk 

  Deze camping van hoge kwaliteit in de Dordogne biedt 
talloze activiteiten voor kinderen en tieners. Er is een 
enorm zwembadcomplex en er worden ondere andere 
leuke sporttoernooien en speurtochten georganiseerd. 
 
Europacamping Nommerlayen (LU7620) 
Nommern, Luxemburg

  Nommerlayen is geknipt voor gezinnen en biedt 
kampeerplaatsen bij speelterreinen voor verschillende 
leeftijden. Een topcamping in de bosrijke heuvels van 
Midden-Luxemburg. 
 

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

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

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

The Alan Rogers Special Award
De	Special	Award	wordt	uitgereikt	aan	campings	die	een	
grote	tegenslag	hebben	moeten	overwinnen.	Dit	jaar	gaat	
deze	award	naar	de	indrukwekkende	Oostenrijkse	camping	
Park Grubhof	(AU0265),	die	na	een	grote	overstroming	weer	
erg	snel	terug	was	op	het	oude	hoge	niveau	en	naar	de	eige-
naars	van	Castel Camping Saint-Avit Loisirs	(FR24180),	die	
zich	tien	jaar	lang	hebben	ingezet	om	met	Le	Cro	Magnon	
een	tweede	topcamping	te	realiseren,	die	echter	vanwege	
het	gevaar	van	bodemverzakking	gesloten	moest	worden.		

 Winnaar 
 Beverley Park (UK0870) 
 Paignton, Groot-Brittannië

  Dit gerenommeerde vakantiepark in Devon voorziet 
werkelijk in ieders behoeften. De camping ligt op een 
geweldige locatie en is aantrekkelijk ingericht. Er is een 
uitgebreid aanbod aan activiteiten en de faciliteiten wor-
den goed onderhouden. Een meer dan terechte favoriet 
van onze lezers!
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 Winnaar 
 Le Camp de Florence  (FR32010) 
 La Romieu, Frankrijk
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De Alan Rogers Camping Awards 2013

 Winnaar 
 Camping El Mirador de Cabaneros (ES90960) 
 Horcajo de Los Montes, Spanje
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In de afgelopen jaren is de vraag naar wellnessbehandelingen 

enorm toegenomen. Gezien de eisen die de moderne tijd 

aan ons stelt, is het heerlijk om af en toe gebruik te maken 

van een time-out voor jezelf om je helemaal te kunnen 

ontspannen. Wellness kom je op allerlei verschillende 

plaatsen tegen en ook campings leggen zich nu toe op deze 

vorm van jezelf verwennen. 

Tijd voorontspanning
Voor alle smaken

Een deel van het succes van het moderne kamperen 

is de grote verscheidenheid aan activiteiten en 

ervaringen die een goede camping kan bieden. Een 

goede camping biedt, naast de gebruikelijke 

bezigheden in en rond het water, ook buitenactiviteiten 

zoals vogels kijken en wandelingen maken, tennissen 

en golf, fietsen en ponyrijden. Je kan je er terugtrekken 

met een boek op schoot of alle culturele 

bezienswaardigheden in de omgeving aflopen.

Maar wat tot voor kort ontbrak was de mogelijkheid 

om jezelf te verwennen, om te relaxen in een serene 

omgeving, even weg van het luidruchtige gezin en het 

gedoe van de afwas. Er zijn natuurlijk veel 

behandelingen die ontspanning en rust geven, maar er 

bestaan ook (in Oost-Europa bijvoorbeeld) 

behandelingen die meer inspanning vereisen.

Wellness
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Wellness en kamperen

Wellness- en gezondheidscentra en klinieken voor 

alternatieve behandelingen zijn als paddenstoelen uit 

de grond geschoten in de vorm van grote complexen, 

kleinere privécentra of als onderdeel van een hotel. 

Ook campings sluiten zich bij deze trend aan. Er zijn  

er die indrukwekkende, speciaal gebouwde centra 

hebben ontwikkeld met talloze behandelingen en 

voorzieningen, uiteenlopend van thalassotherapie  

tot massages met warme stenen. 

New age campings

Campings in heel Europa spelen in op deze 

behoefte door te investeren in wellnessvoorzieningen 

en gekwalificeerd personeel. Deze campings hebben 

vaak ook al de beschikking over faciliteiten als een 

waterpark, een manege of een golfbaan en 

accommodaties als een hotel, huurchalets en de 

gebruikelijke kampeerplaatsen. Op kleinere campings 

zijn de voorzieningen bescheidener en intiemer, met 

minder behandelingen, maar niet minder professioneel.

Populaire 

behandelingen
Er zijn veel soorten behandelingen en het 

aanbod variëert per plaats. Er zijn standaard-

behandelingen, maar ook meer geheimzinnige en 

specialistische. Meestal kunt u zich ontspannen 

in een zwembad, sauna en solarium; genieten 

van verschillende massages; kiezen voor een 

behandeling met warme modder, klei, zeewier, 

algen of druivenvellen; je onderdompelen in een 

koude mist (koud water gemengd met lucht), 

tropische regen (warm water en exotische 

aroma’s) of een warme mist; u laten 

bombarderen met verschillende kleuren (blauwe 

chromotherapie voor een fris en jong gevoel, 

oranje voor een tropische sensatie).

Wellness
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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 is een vakantiedorp, 
gelegen in een bos halverwege Orléans  

en Bourges. Tot de uitgebreide 
sportvoorzieningen behoren een 
geweldige spa, een Senseo Balnéo 
centrum met o.a. hydrotherapie en 
massage en een uitnodigend 

zwembadcomplex met een golfslagbad 
met strand. In een groot meer kan je 

kanoën, waterfietsen, vissen en zwemmen. 
Alle faciliteiten zijn het hele seizoen open. 

Camping Resort La Rive
Biscarrosse (Aquitaine), Frankrijk
Tel +33 (0)5 58 78 12 33   www.larive.fr

La Rive heeft een schitterende locatie aan 
het strand van het Lac de Sanguinet. U 

vindt hier een grote wellnessruimte met 
o.a. sauna, stoombad, massagestraal, 
ligbanken, 4 behandelkamers en een 
fitnesszaal met grote ramen vanwaar 
u een schitterend uitzicht heeft op het 

nieuwe zwemparadijs. Het strand aan 
het meer loopt langzaam af, zodat men 

er veilig kan zwemmen. U kunt er ook 
windsurfen en varen. 

Camping l’Océan
La Couarde-sur-Mer (Charente-Maritime),  
Frankrijk
Tel +33 (0)5 46 29 87 70   www.campingocean.com

L’Océan ligt op het Île de Ré, op slechts 50 m 
van het zandstrand en beschikt over een 

gezellig bar-restaurant dat uitkijkt over 
het grote verwarmde zwembad en 
zonneterras. De Océan Spa biedt o.a. 
een Turks bad, een sauna, een 
jacuzzi, hydromassage en warm-

waterbed. Fietsen zijn te huur zodat u 
het vlakke eiland met ruim 100 km aan 

fietsroutes op de meest ideale manier kunt 
verkennen.
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Camping les Gros Joncs
Saint Georges-d’Oléron (Charente-Maritime), 
Frankrijk
Tel +33 (0)5 46 76 52 29   www.camping-les-gros-joncs.com

Les Gros Joncs is een moderne camping met 
zeer goede voorzieningen aan de westkust 

van het vakantie-eiland Île d’Oléron. In 
het hoofdgebouw bevinden zich de 
receptie, een prachtig aangekleed  
bar-restaurant, een winkel, een 
aantrekkelijk binnenzwembad en  

een schitterende spa, die het hele jaar 
geopend is, met hydrotherapie, schoon-

heidsbehandelingen, een sauna en een 
uitgebreide fitness.

Camping l’Océan
Le Croisic (Loire-Atlantique), Frankrijk
Tel +33 (0)2 40 23 07 69   www.camping-ocean.com

Airotel le Vieux Port
Messanges (Aquitaine), Frankrijk
Tel +33 (0)1 76 76 70 00   www.levieuxport.com

Camping l’Ocean is gelegen op het mooie 
schiereiland Le Croisic en beschikt over 

zeer goede voorzieningen, zoals een 
restaurant, bar en zwembadcomplex. 
Het professionele wellnesscentrum is 
ook voor niet-kampeerders geopend 
en biedt zowel manicures als 

pedicures. U kunt hier ontspannen  
en genieten van alle comfort, terwijl  

de kinderen zich vermaken met de vele 
activitieten en animatie voor alle leeftijden.

Le Vieux Port is een indrukwekkende, 
levendige camping, die families met 

tieners zeker zal aanspreken.  
Het aquapark van 7000 m2 is de 
grootste op een camping in Frankrijk: 
5 verwarmde buitenzwembaden,  
3 grote waterglijbanen met golven, 

een verwarmde spa (dagelijks geopend 
van april t/m september) en een 

verwarmd binnenbad. Een pad door de 
duinen leidt naar een prachtig strand (400 m). 

Golf is een ideale sport om te beoefenen of uit 

te proberen in de vakantie. Het aantal banen in 

Europa groeit nog steeds en er ligt er altijd wel 

een op rij- of zelfs loopafstand van de camping. 

 ClubJoin the
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Golf en kamperen

Golf is een van de populairste sporten ter wereld en 

er zijn veel campings die zich op golfers richten. De 

meeste daarvan liggen vlakbij een golfbaan en bieden 

kampeerders aantrekkelijke kortingen op greenfee, het 

huren van clubs of het nemen van lessen. Sommige 

beschikken zelfs over een eigen baan van 9 of zelfs 18 

holes met oefenafaciliteiten, zoals een driving range en 

putting green. Dat zijn ideale omstandigheden voor een 

serieuze kennismaking met deze fascinerende sport. 

Telkens meer banen

Golf zit in de lift. Niet alleen in Nederland maar ook in 

andere niet-Angelsaksische landen, zoals Frankrijk, Italië 

en Oost-Europa groeit het aantal spelers en worden er 

nieuwe banen aangelegd. In Groot-Brittannië zijn al veel 

banen, maar ook daar groeit de sport omdat er telkens 

meer vrouwelijke golfers bij komen.

Waarom golfen?

Er zijn veel redenen om te gaan golfen: het is een 

niet al te vermoeiend spel, met een wedstrijdelement 

naar eigen keus, waarbij je een aantal uur plezier kunt 

maken, hopelijk een paar glorieuze momenten beleeft 

en een paar rampzaligheden om snel te vergeten, met 

na afloop een koele drank. Tel daarbij op het verblijf in 

de frisse lucht, de gezonde lichaamsbeweging, de 

vaak prachtige omgeving en goed gezelschap en er 

ontstaat een geweldige combinatie die zowel de geest 

als het lichaam stimuleert.

Eerste kennismaking

Wie voor het eerst gaat golfen, doet er goed aan om 

les te nemen bij een professional of advies te vragen 

aan een ervaren speler. Golf is een technische sport en 

er zijn weinig mensen die zonder enige instructie een 

bal over een redelijke afstand recht kunnen slaan. De 

speciale manier waarop je de club vasthoudt is niet 

iets wat je zelf snel verzint en enkele basistips voor het 

maken van de swing zijn onontbeerlijk. Deze eerste 

fase kost kortom enige tijd. 

Waar kan ik spelen?

Er zijn campings met een eigen 18-holes baan, zoals 

het Italiaanse Pra’ Delle Torri (zie pagina 35). Domaine 

des Ormes in Bretagne, heeft een eigen baan op het 

landgoed van een 17de-eeuws kasteel, compleet met 

clubhuis, bar en winkel. Andere campings beschikken 

over een fraai aangelegde 9-holes baan, waar je 

makkelijk een paar keer kunt spelen terwijl je met 

anderen (niet-golfers, kinderen) in een tent of chalet 

verblijft. Weer andere campings leggen zich er op toe 

Golf

om voor hun gasten banen in de omgeving te 

reserveren, vaak met korting, soms met de 

mogelijkheid om ook al de clubs te huren. 

Op de meeste banen bent u als greenfeespeler van 

harte welkom. Er zijn weliswaar clubs die niet-leden 

van hun terrein weren, of hun komst ontmoedigen door 

hoge tarieven te hanteren, maar hun aantal is beperkt. 

In de vakantieperiode zijn veel banen minder druk dan 

gewoonlijk. In feite kunt u vaak op de bonnefooi naar 

een baan toe rijden, greenfee betalen en spelen, maar 

om teleurstelling te voorkomen kunt u natuurlijk beter 

eerst informatie inwinnen. Een golfvaardigheidsbewijs 

of NGF-kaartje hoeft u maar zelden te laten zien.

Informatie over de baan

Om er zeker van te zijn dat u op een bepaalde tijd 

de baan in kunt gaan – en u niet op een camping bent 

die dat voor u kan regelen – kunt u het best van 

tevoren opbellen of langs gaan. Meestal hebben 

campings folders en telefoonnummers beschikbaar van 

de banen in de buurt en anders kunt u terecht bij het 

bureau voor toerisme. Wanneer u langs gaat kunt u 

even de sfeer proeven, een scorekaart meenemen of 

misschien vragen of u ook vroeg kunt starten (om de 

grootste hitte voor te zijn) en achteraf betalen (meestal 

geen probleem).

 
G

o
lf

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 is een vakantiedorp,  
gelegen in een bos halverwege Orléans  

en Bourges. Tot de uitgebreide 
sportvoorzieningen behoren een  
eigen 9-holes golfbaan (par 27), een 
geweldige spa en een uitnodigend 
zwembadcomplex met twee zwem-
baden, een golfslagbad met strand en 

drie glijbanen. In een groot meer kan je 
kanoën, waterfietsen, vissen en zwemmen. 

Alle faciliteiten zijn het hele seizoen open. 
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Camping de Kéranterec
La Forêt-Fouesnant (Bretagne), Frankrijk
Tel +33 (0)2 98 56 98 11   www.camping-keranterec.com

Kéranterec is een goed georganiseerde camping 
met een authentiek Franse ambiance, 

bestaande uit twee terreinen op 
verschillende niveaus. Het lagere 
gedeelte heeft ruime toerplaatsen  
op terrassen in een voormalige 
boomgaard. Via een hek bereikt u  
een klein strand en het wandelpad  

langs de kust naar Concarneau.  
Mooie zwembaden op het terrein en  

een prima 18-holes golfbaan op 800 meter.

Camping du Golf
Barneville-Carteret (Normandië), Frankrijk
Tel +33 (0)2 33 04 78 90   www.camping-du-golf.fr

Camping Resort La Rive
Biscarrosse (Aquitaine), Frankrijk
Tel +33 (0)5 58 78 12 33   www.larive.fr

Camping du Golf is een vriendelijke familie-
camping aan de westkant van het 

schiereiland Cotentin, op tien minuten 
van het zandstrand en grenzend  
aan een 9-holes golfbaan (par 33).  
De voorzieningen bestaan onder 
andere uit een overdekt, verwarmd 

zwembad, een bar en een winkel.  
Kinderen kunnen zich vermaken op 

grasvelden en zandterreinen of binnnen  
met tafeltennis en elektronische spellen.

La Rive heeft een schitterende locatie aan 
het strand van het Lac de Sanguinet.  

Het zwembadcomplex bestaat uit 
verschillende zwembaden die met 
elkaar verbonden worden door 
kanalen en bruggen en omgeven 
worden door zonneterrassen met 

palmen. Het strand aan het meer loopt 
langzaam af, zodat iedereen veilig kan 

zwemmen. U kunt er ook windsurfen en 
varen. Mooie 18-holes golfbaan op 10 kilometer.

Pra’ delle Torri
Vakantiecentrum, camping en golfbaan

De camping

Pra’ delle Torri is een voortreffelijke camping aan de 

Adriatische kust, die zo ongeveer alles heeft wat een 

camping kan bieden! Kampeerplaatsen, hotel, 

appartementen en twee zeer grote, uitstekende 

zwembadcomplexen die tot de beste van het land 

behoren. Van de 1400 plaatsen zijn er 800 

toerplaatsen met elektriciteit (5A) en schaduw, verdeeld 

over verschillende zones. Er is een grote keus aan 

goede restaurants, bars en winkels rond een 

aantrekkelijk plein. Het terrein is natuurlijk heel groot, 

maar er heerst toch een sfeer waar iedereen zich 

prettig bij voelt.

Het fantastische lagune-zwembadcomplex met 

eilanden, glijbanen en zonneterrassen is het 

hoogtepunt van de camping, met daarbij nog 

verschillende buitenbaden en een binnenbad van 

wedstrijdafmetingen. Verdere voorzieningen bestaan 

o.a. uit een groot grasveld voor balspelen, een goede 

speeltuin, mini-autootjes en een hele reeks sport-, 

fitness -en recreatieprogramma’s, evenals een medisch 

centrum, huidverzorging en andere therapieën. De 

camping heeft een eigen zandstrand en Porto Santa 

Margherita en Caorle liggen vlakbij. U zou hier uw 

vakantie kunnen doorbrengen zonder de camping te 

verlaten, maar Venetië, Verona en andere plaatsen 

kunnen u misschien toch verleiden de streek te 

verkennen.

De golfbaan

Pra’ delle Torri Golf Caorle is een prachtige 18-holes 

baan met een lengte van 6045 meter en een par van 

72. Spelend op de eerste 9 holes heb je een uniek 

uitzicht op zee. Voor zowel beginnende als ervaren 

golfers is de baan aantrekkelijk en vooral als de wind 

waait en de vlaggen op moeilijke posities zijn neergezet 

kan hij behoorlijk lastig zijn. De ligging aan zee 

betekent dat de temperaturen ook in de winter 

aangenaam zijn, terwijl de zeebries in de zomer voor 

verkoeling zorgt. De baan heeft een clubhuis, driving 

range, putting green, chipping green en golfschool. 

Kampeerders krijgen 40% korting op de greenfee.

Centro Vacanze Pra’ delle Torri 
Caorle (Veneto), Italië 

Tel +39 (0)4 21 29 90 63 

www.pradelletorri.it

www.alanrogers.nl/destinations 3534 www.alanrogers.nl/destinations



 
D

e b
este cam

p
ing

s vo
o

r G
o

lf

Camping de Kéranterec
La Forêt-Fouesnant (Bretagne), Frankrijk
Tel +33 (0)2 98 56 98 11   www.camping-keranterec.com

Kéranterec is een goed georganiseerde camping 
met een authentiek Franse ambiance, 

bestaande uit twee terreinen op 
verschillende niveaus. Het lagere 
gedeelte heeft ruime toerplaatsen  
op terrassen in een voormalige 
boomgaard. Via een hek bereikt u  
een klein strand en het wandelpad  

langs de kust naar Concarneau.  
Mooie zwembaden op het terrein en  

een prima 18-holes golfbaan op 800 meter.

Camping du Golf
Barneville-Carteret (Normandië), Frankrijk
Tel +33 (0)2 33 04 78 90   www.camping-du-golf.fr

Camping Resort La Rive
Biscarrosse (Aquitaine), Frankrijk
Tel +33 (0)5 58 78 12 33   www.larive.fr

Camping du Golf is een vriendelijke familie-
camping aan de westkant van het 

schiereiland Cotentin, op tien minuten 
van het zandstrand en grenzend  
aan een 9-holes golfbaan (par 33).  
De voorzieningen bestaan onder 
andere uit een overdekt, verwarmd 

zwembad, een bar en een winkel.  
Kinderen kunnen zich vermaken op 

grasvelden en zandterreinen of binnnen  
met tafeltennis en elektronische spellen.

La Rive heeft een schitterende locatie aan 
het strand van het Lac de Sanguinet.  

Het zwembadcomplex bestaat uit 
verschillende zwembaden die met 
elkaar verbonden worden door 
kanalen en bruggen en omgeven 
worden door zonneterrassen met 

palmen. Het strand aan het meer loopt 
langzaam af, zodat iedereen veilig kan 

zwemmen. U kunt er ook windsurfen en 
varen. Mooie 18-holes golfbaan op 10 kilometer.

Pra’ delle Torri
Vakantiecentrum, camping en golfbaan

De camping

Pra’ delle Torri is een voortreffelijke camping aan de 

Adriatische kust, die zo ongeveer alles heeft wat een 

camping kan bieden! Kampeerplaatsen, hotel, 

appartementen en twee zeer grote, uitstekende 

zwembadcomplexen die tot de beste van het land 

behoren. Van de 1400 plaatsen zijn er 800 

toerplaatsen met elektriciteit (5A) en schaduw, verdeeld 

over verschillende zones. Er is een grote keus aan 

goede restaurants, bars en winkels rond een 

aantrekkelijk plein. Het terrein is natuurlijk heel groot, 

maar er heerst toch een sfeer waar iedereen zich 

prettig bij voelt.

Het fantastische lagune-zwembadcomplex met 

eilanden, glijbanen en zonneterrassen is het 

hoogtepunt van de camping, met daarbij nog 

verschillende buitenbaden en een binnenbad van 

wedstrijdafmetingen. Verdere voorzieningen bestaan 

o.a. uit een groot grasveld voor balspelen, een goede 

speeltuin, mini-autootjes en een hele reeks sport-, 

fitness -en recreatieprogramma’s, evenals een medisch 

centrum, huidverzorging en andere therapieën. De 

camping heeft een eigen zandstrand en Porto Santa 

Margherita en Caorle liggen vlakbij. U zou hier uw 

vakantie kunnen doorbrengen zonder de camping te 

verlaten, maar Venetië, Verona en andere plaatsen 

kunnen u misschien toch verleiden de streek te 

verkennen.

De golfbaan

Pra’ delle Torri Golf Caorle is een prachtige 18-holes 

baan met een lengte van 6045 meter en een par van 

72. Spelend op de eerste 9 holes heb je een uniek 

uitzicht op zee. Voor zowel beginnende als ervaren 

golfers is de baan aantrekkelijk en vooral als de wind 

waait en de vlaggen op moeilijke posities zijn neergezet 

kan hij behoorlijk lastig zijn. De ligging aan zee 

betekent dat de temperaturen ook in de winter 

aangenaam zijn, terwijl de zeebries in de zomer voor 

verkoeling zorgt. De baan heeft een clubhuis, driving 

range, putting green, chipping green en golfschool. 

Kampeerders krijgen 40% korting op de greenfee.

Centro Vacanze Pra’ delle Torri 
Caorle (Veneto), Italië 

Tel +39 (0)4 21 29 90 63 

www.pradelletorri.it

www.alanrogers.nl/destinations 3534 www.alanrogers.nl/destinations



Voor kinderen is een kampeervakantie één groot feest. 

Maar het kan nog mooier: kamperen bij een attractiepark! 

In heel Europa is een verblijf op de camping goed te 

combineren met een bezoek aan een pretpark, dierentuin of 

speelparadijs. Een dagje met zijn allen naar een attractiepark 

zorgt bovendien voor een goede afwisseling in een natuur- of 

cultuurvakantie. 

Voor nog meerpret
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Camping Le Futuriste
Saint Georges-les-Baillargeaux  
(Poitou-Charentes), Frankrijk
Tel +33 (0)5 49 52 47 52   www.camping-le-futuriste.fr

Deze moderne camping, gunstig gelegen  
ten opzichte van de A10 en de N10, biedt 

een panoramisch uitzicht op het populaire 
Futuroscope. Ideaal voor een bezoek  
aan het attractiepark, maar ook geschikt 
voor een langer verblijf om de mooie 
omgeving te verkennen. Voorzieningen 

zijn o.a. een bar-restaurant, een snackbar 
en afhaalservice plus een verwarmd 

buitenzwembad met glijbaan en kinderbad.

Futuroscope

Futuroscope is een Frans attractiepark dat is 

opgebouwd rond de thema's multimedia, 

cinematografie en futuristische audio-visuele 

technieken. Het ligt tien kilometer ten noorden van de 

stad Poitiers en heeft een eigen treinstation. In het park 

zijn verschillende bioscoopzalen, gebaseerd op onder 

andere 3D, IMAX en 360°-technieken. Ook worden er 

voorstellingen gegeven en zijn er attracties. De 

gebouwen in het park worden gekenmerkt door een 

moderne en futuristisch aandoende architectuur.

De meest futuristische belevenissen nemen je mee 

op een reis door het verleden of de natuur, een reis die 

alle zintuigen prikkelt en betovert. Zeer bijzonder is de 

4D-attractie ‘Arthur, l’aventure’, ontworpen door de 

bekende filmregisseur Luc Besson. Voor de 

allerkleinsten (kinderen tot 5 jaar betalen geen toegang) 

is er een groot speelplein met gekke waterspelen die 

het hele gezin veel plezier bezorgen. In de zomer wordt 

de dag afgesloten met een indrukwekkend 

avondspektakel met een water- en lichtballet.

Attractieparken

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



Voor kinderen is een kampeervakantie één groot feest. 

Maar het kan nog mooier: kamperen bij een attractiepark! 

In heel Europa is een verblijf op de camping goed te 

combineren met een bezoek aan een pretpark, dierentuin of 

speelparadijs. Een dagje met zijn allen naar een attractiepark 

zorgt bovendien voor een goede afwisseling in een natuur- of 

cultuurvakantie. 

Voor nog meerpret
 

F
uturo

sco
p

e

Camping Le Futuriste
Saint Georges-les-Baillargeaux  
(Poitou-Charentes), Frankrijk
Tel +33 (0)5 49 52 47 52   www.camping-le-futuriste.fr

Deze moderne camping, gunstig gelegen  
ten opzichte van de A10 en de N10, biedt 

een panoramisch uitzicht op het populaire 
Futuroscope. Ideaal voor een bezoek  
aan het attractiepark, maar ook geschikt 
voor een langer verblijf om de mooie 
omgeving te verkennen. Voorzieningen 

zijn o.a. een bar-restaurant, een snackbar 
en afhaalservice plus een verwarmd 

buitenzwembad met glijbaan en kinderbad.

Futuroscope

Futuroscope is een Frans attractiepark dat is 

opgebouwd rond de thema's multimedia, 

cinematografie en futuristische audio-visuele 

technieken. Het ligt tien kilometer ten noorden van de 

stad Poitiers en heeft een eigen treinstation. In het park 

zijn verschillende bioscoopzalen, gebaseerd op onder 

andere 3D, IMAX en 360°-technieken. Ook worden er 

voorstellingen gegeven en zijn er attracties. De 

gebouwen in het park worden gekenmerkt door een 

moderne en futuristisch aandoende architectuur.

De meest futuristische belevenissen nemen je mee 

op een reis door het verleden of de natuur, een reis die 

alle zintuigen prikkelt en betovert. Zeer bijzonder is de 

4D-attractie ‘Arthur, l’aventure’, ontworpen door de 

bekende filmregisseur Luc Besson. Voor de 

allerkleinsten (kinderen tot 5 jaar betalen geen toegang) 

is er een groot speelplein met gekke waterspelen die 

het hele gezin veel plezier bezorgen. In de zomer wordt 

de dag afgesloten met een indrukwekkend 

avondspektakel met een water- en lichtballet.

Attractieparken

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



 
D

isneyland
 P

arijs

 
M

arineland

Camping La Belle Etoile
Melun (Paris/Ile de France), Frankrijk
Tel +33 (0)1 64 39 48 12   www.campinglabelleetoile.com

Camping Les Rives du Loup
Vence (Côte d’Azur), Frankrijk
Tel +33 (0)4 93 24 15 65   www.rivesduloup.com

Camping La Vieille Ferme
Villeneuve-Loubet-Plage (Côte d’Azur), Frankrijk
Tel +33 (0)4 93 33 41 44   www.vieilleferme.com

Mooi gelegen camping aan de Seine met 165 
toerplaatsen op een grasterrein met vele 

heesters en bomen. Er zijn leuke 
speelvoorzieningen zoals huurskelters, 
springkussens, trampoline, klimrek, 
zandbak, groot schaakspel, jeu-de-
boules en een sportterreintje. Verder is  
er een winkel, bar met snacks en 

afhaalmaaltijden en een klein 
buitenzwembad. Ideale locatie voor een 

bezoek aan Disney, Fontainebleau en Parijs.

Deze camping met voornamelijk stacaravans en  
14 toerplaatsen ligt in een buitengewoon  

mooi dal met schitterend uitzicht op 
middeleeuwse stadjes die tegen de 
heuvels aan gebouwd zijn. Er is een 
aangenaam zwembad en een 
speelterrein voor de kinderen, met 
georganiseerde activiteiten in het 

hoogseizoen. Sportieve activiteiten in de 
buurt: hanggliding, kanoën, vissen, golf en 

wandelen.

La Vieille Ferme ligt tussen Cannes en Nice in  
een mooi natuurpark op 1 km van de zee.  

De camping is het hele jaar geopend en 
beschikt over een zwembad met 
kinderbad, dat in het laagseizoen 
overdekt en verwarmd is. Vers brood op 
bestelling en een snackbar/pizzeria van 

april tot oktober. Speelvoorzieningen zijn 
o.a. jeu-de-boules, tafeltennis, speeltuin en 

springkasteel. Vlakbij Antibes en Marineland.

Disneyland Parijs

Een plek waar dromen van kinderen én volwassenen 

werkelijkheid worden, dat is wat Disneyland Parijs u 

belooft. Het negentien vierkante kilometer grote 

attractiepark ten oosten van Parijs bestaat uit 

verschillende gedeeltes. Het drukst bezochte deel is 

het Disneyland Park, dat helemaal gebaseerd is op  

de wereldberoemde figuren uit de studio’s van Walt 

Disney. Wie kent niet de avonturen van Mickey Mouse, 

Donald Duck en Goofy? Het tweede deel is Walt 

Disney Studios Park, waar films en cartoons centraal 

staan. Ten slotte is er nog de horeca- en winkelstraat 

Disney Village en een zevental hotels, die allemaal een 

eigen thema hebben. 

De kleinere kinderen vermaken zich vooral in 

Fantasyland, de grotere worden aangetrokken door 

attracties zoals Indiana Jones and the Temple of Peril 

en de achtbaan Space Mountain. In Peter Pan’s Flight, 

misschien wel de best bezochte attractie van 

Fantasyland, ga je mee op reis in een piratenschip  

naar Neverland, waar niets te gek is. Elke avond  

wordt bij het sprookjeskasteel in Main Street 

U.S.A.afgesloten met een spetterende show met 

vuurwerk, waterfonteinen en een magisch verhaal.

Marineland

Marineland is een groot dolfinarium in Antibes, aan 

de Côte d'Azur. In het park leven orka’s, dolfijnen, 

zeeleeuwen, haaien, en nog vele andere diersoorten. 

Het Orka-bassin is het grootste zeedieren-bassin van 

de wereld. Er worden shows gegevens met dolfijnen 

en zeeleeuwen, waaronder ook de Steller zeeleeuw, de 

grootste soort waarvan het mannetje drie meter groot 

kan zijn. Uniek is de voorstelling met de orka’s in het 

enorme bad dat voorzien is van een 64 meter lang 

onderwaterraam. Het contrast tussen de enorme 

kracht van deze grote vissen met hun liefheid en de 

sterke band met hun oppassers is fascinerend.

Een bijzondere attractie is het verblijf voor ijsberen, 

dat bestaat uit baden met zout en met zoet water, 

toendraplanten, rotsen, meertjes en watervallen, waarin 

de dieren kunnen leven in de condities zoals ze die in 

het wild gewend zijn. Er is zelfs een aparte ruimte waar 

jonge ijsberen kunnen worden grootgebracht. In de 30 

meter lange haaientunnel krijg je een geweldig beeld 

onder water van deze prachtige dieren. Antarctica laat 

je kennis maken met de wereld van de pinguïns en er 

zijn verschillende aquaria met tropische vissen.

Attractieparken
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Camping La Belle Etoile
Melun (Paris/Ile de France), Frankrijk
Tel +33 (0)1 64 39 48 12   www.campinglabelleetoile.com

Camping Les Rives du Loup
Vence (Côte d’Azur), Frankrijk
Tel +33 (0)4 93 24 15 65   www.rivesduloup.com

Camping La Vieille Ferme
Villeneuve-Loubet-Plage (Côte d’Azur), Frankrijk
Tel +33 (0)4 93 33 41 44   www.vieilleferme.com

Mooi gelegen camping aan de Seine met 165 
toerplaatsen op een grasterrein met vele 

heesters en bomen. Er zijn leuke 
speelvoorzieningen zoals huurskelters, 
springkussens, trampoline, klimrek, 
zandbak, groot schaakspel, jeu-de-
boules en een sportterreintje. Verder is  
er een winkel, bar met snacks en 

afhaalmaaltijden en een klein 
buitenzwembad. Ideale locatie voor een 

bezoek aan Disney, Fontainebleau en Parijs.

Deze camping met voornamelijk stacaravans en  
14 toerplaatsen ligt in een buitengewoon  

mooi dal met schitterend uitzicht op 
middeleeuwse stadjes die tegen de 
heuvels aan gebouwd zijn. Er is een 
aangenaam zwembad en een 
speelterrein voor de kinderen, met 
georganiseerde activiteiten in het 

hoogseizoen. Sportieve activiteiten in de 
buurt: hanggliding, kanoën, vissen, golf en 

wandelen.

La Vieille Ferme ligt tussen Cannes en Nice in  
een mooi natuurpark op 1 km van de zee.  

De camping is het hele jaar geopend en 
beschikt over een zwembad met 
kinderbad, dat in het laagseizoen 
overdekt en verwarmd is. Vers brood op 
bestelling en een snackbar/pizzeria van 

april tot oktober. Speelvoorzieningen zijn 
o.a. jeu-de-boules, tafeltennis, speeltuin en 

springkasteel. Vlakbij Antibes en Marineland.

Disneyland Parijs

Een plek waar dromen van kinderen én volwassenen 

werkelijkheid worden, dat is wat Disneyland Parijs u 

belooft. Het negentien vierkante kilometer grote 

attractiepark ten oosten van Parijs bestaat uit 

verschillende gedeeltes. Het drukst bezochte deel is 

het Disneyland Park, dat helemaal gebaseerd is op  

de wereldberoemde figuren uit de studio’s van Walt 

Disney. Wie kent niet de avonturen van Mickey Mouse, 

Donald Duck en Goofy? Het tweede deel is Walt 

Disney Studios Park, waar films en cartoons centraal 

staan. Ten slotte is er nog de horeca- en winkelstraat 

Disney Village en een zevental hotels, die allemaal een 

eigen thema hebben. 

De kleinere kinderen vermaken zich vooral in 

Fantasyland, de grotere worden aangetrokken door 

attracties zoals Indiana Jones and the Temple of Peril 

en de achtbaan Space Mountain. In Peter Pan’s Flight, 

misschien wel de best bezochte attractie van 

Fantasyland, ga je mee op reis in een piratenschip  

naar Neverland, waar niets te gek is. Elke avond  

wordt bij het sprookjeskasteel in Main Street 

U.S.A.afgesloten met een spetterende show met 

vuurwerk, waterfonteinen en een magisch verhaal.

Marineland

Marineland is een groot dolfinarium in Antibes, aan 

de Côte d'Azur. In het park leven orka’s, dolfijnen, 

zeeleeuwen, haaien, en nog vele andere diersoorten. 

Het Orka-bassin is het grootste zeedieren-bassin van 

de wereld. Er worden shows gegevens met dolfijnen 

en zeeleeuwen, waaronder ook de Steller zeeleeuw, de 

grootste soort waarvan het mannetje drie meter groot 

kan zijn. Uniek is de voorstelling met de orka’s in het 

enorme bad dat voorzien is van een 64 meter lang 

onderwaterraam. Het contrast tussen de enorme 

kracht van deze grote vissen met hun liefheid en de 

sterke band met hun oppassers is fascinerend.

Een bijzondere attractie is het verblijf voor ijsberen, 

dat bestaat uit baden met zout en met zoet water, 

toendraplanten, rotsen, meertjes en watervallen, waarin 

de dieren kunnen leven in de condities zoals ze die in 

het wild gewend zijn. Er is zelfs een aparte ruimte waar 

jonge ijsberen kunnen worden grootgebracht. In de 30 

meter lange haaientunnel krijg je een geweldig beeld 

onder water van deze prachtige dieren. Antarctica laat 

je kennis maken met de wereld van de pinguïns en er 

zijn verschillende aquaria met tropische vissen.

Attractieparken
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Naturistencampings

zonder 
    stress 

Zonder kleding, 

Naturisten weten het: er is geen betere manier om 

de vakantie door te brengen dan lekker bloot in 

de zon. Zonder kleding valt de stress van alledag 

letterlijk van u af. Geen klamme zwemkleding, 

geen omkleedtrucs met een handdoek op het 

strand, u sjouwt een stuk minder bagage mee en 

wordt ook nog eens streeploos bruin.

Kamperen of een accommodatie huren op een naturistencamping is een van 

de beste manieren om het naturisme te ervaren: bloot uit uw tent, caravan of 

huisje stappen en die heerlijke ochtendzon op uw huid voelen geeft u een 

paradijselijk gevoel. Zonder badkleding slaat u een stuk minder gauw een 

plekje over bij het insmeren. En u hoeft nooit meer met jengelende kinderen in 

een te krap douchehokje: op een naturistencamping wandelt u op uw gemak 

met alleen een handdoek en shampoo naar de gezamenlijke doucheruimte. 

Kinderen zijn bovendien vaak in een mum van tijd – nog sneller dan hun 

ouders – gewend aan het niet-dragen van kleding. Door hun onbevangen kijk 

op de wereld voelt bloot zijn voor hen eerder natuurlijk dan voor 

volwassenen.

www.alanrogers.nl/destinations 4140 www.alanrogers.nl/destinations



Naturistencampings

zonder 
    stress 

Zonder kleding, 

Naturisten weten het: er is geen betere manier om 

de vakantie door te brengen dan lekker bloot in 

de zon. Zonder kleding valt de stress van alledag 

letterlijk van u af. Geen klamme zwemkleding, 

geen omkleedtrucs met een handdoek op het 

strand, u sjouwt een stuk minder bagage mee en 

wordt ook nog eens streeploos bruin.

Kamperen of een accommodatie huren op een naturistencamping is een van 

de beste manieren om het naturisme te ervaren: bloot uit uw tent, caravan of 

huisje stappen en die heerlijke ochtendzon op uw huid voelen geeft u een 

paradijselijk gevoel. Zonder badkleding slaat u een stuk minder gauw een 

plekje over bij het insmeren. En u hoeft nooit meer met jengelende kinderen in 

een te krap douchehokje: op een naturistencamping wandelt u op uw gemak 

met alleen een handdoek en shampoo naar de gezamenlijke doucheruimte. 

Kinderen zijn bovendien vaak in een mum van tijd – nog sneller dan hun 

ouders – gewend aan het niet-dragen van kleding. Door hun onbevangen kijk 

op de wereld voelt bloot zijn voor hen eerder natuurlijk dan voor 

volwassenen.
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Vendays-Montalivet (Aquitaine), Frankrijk
Tel +33 (0)5 56 73 73 73   www.chm-montalivet.com

Domaine de Bélézy
Bédoin (Provence), Frankrijk
Tel +33 (0)4 90 65 60 18   www.belezy.com

Riva Bella Nature Resort & Spa
Aleria (Corsica), Frankrijk
Tel +33 (0)4 95 38 81 10   www.rivabella-corsica.com

Een geschikte camping vinden

Er komt echter ook een leeftijd waarop het voor 

sommige kinderen lastig wordt om bloot te zijn. Als ze 

in de puberteit onzeker raken over hun lichaam, of als 

een groep leeftijdsgenootjes op de camping met hand-

doeken om loopt. Soms kan dit voor tieners een reden 

zijn om niet meer met de ouders mee te willen op 

vakantie, maar vaak willen ze heus nog wel mee als er 

een camping wordt uitgezocht waar veel vermaak is 

en men niet zo’n streng ‘blootbeleid’ hanteert.

Een camping uitzoeken is dus een zorgvuldig 

proces. In de door Alan Rogers samen met het NFN 

samengestelde gids ‘151 naturistische famili-

campings’ vindt u campings die allemaal op hun eigen 

manier zeer geschikt zijn voor een gezinsvakantie. De 

ene camping biedt eindeloos veel speelruimte en 

animatie-programma’s, de andere is daarnaast enorm 

populair bij pubers. Allemaal hebben ze unieke 

eigenschappen die ze geliefd maken onder gezinnen.

Voor het eerst naturistisch?

Gaat u dit jaar voor het eerst bloot op vakantie? Dan 

heeft u vast veel vragen. Misschien bent u al eens op 

een naaktstrand geweest of gaat u weleens naar de 

sauna: in dat geval heeft u al gemerkt dat naturisten 

net zo divers zijn als mensen met kleding aan. 

Wat neem ik mee?

Een handdoek is onmisbaar: u droogt zich ermee af, 

u kunt hem omslaan als er een wolk voor de zon is en 

u legt hem neer voordat u ergens gaat zitten. Voor 

een uitstapje buiten de camping of als het ’s avonds 

koud is, heeft u wat kleding nodig. Badkleding kunt u 

thuislaten: zwemmen mag op alle naturistencampings 

alleen in je blootje.

Kan ik mijn kinderen meenemen naar 
een naturistenterrein?

Het naturisme maakt kinderen vertrouwd met 

lichamen in alle soorten en maten. In de puberteit kan 

dit het zelfvertrouwen versterken. Op een naturisten-

camping zijn de omgangsvormen met kinderen 

hetzelfde als op andere plekken. Kinderen die 

vertrouwd zijn met bloot, herkennen over het 

algemeen wel wanneer het gedrag van anderen  

afwijkt. Maar naturistisch of niet, het blijft altijd 

verstandig om als ouder met uw kind te praten  

over contact met derden.

Mag ik kleding dragen op een 
naturistenterrein?

In het algemeen is bloot de regel, mits de 

temperatuur dat toelaat. Ook ’s avonds lopen veel 

mensen nog bloot, al zult u zien dat veel 

campinggasten zich rond  etenstijd aankleden.

Kijk op www.nfn.nl voor meer informatie over 

naturistisch kamperen

Naturistencampings

Riva Bella ligt direct aan zee aan de oostkant  
van het prachtige eiland Corsica en heeft  

een eigen naturistenstrand. Voor 
natuurliefhebbers en strandaanbidders  
is dit een ideale vakantiebestemming. 
Zelfs vanuit het sanitair is er uitzicht op 
zee. Er is een restaurant, een snackbar 

en diverse sportactiviteiten zijn mogelijk, 
zoals duiken, fitness, joggen, een 

kinderspeeltuin, een biljart en een 
reuzenschaakspel.

Montalivet is een heerlijk vakantiedorp dat 
verscholen ligt onder de naaldbomen,  

direct aan zee met een breed 
naturistenstrand van maar liefst  
twee kilometer lang. Het terrein biedt 
werkelijk alles voor een onbezorgde 
vakantie. Zo zijn er diverse winkeltjes, 
barretjes en restaurants. Montalivet 

beschikt over zeer diverse sportmogelijk-
heden en er worden voor jong en oud veel 

activiteiten georganiseerd.

In de Provence ligt het schilderachtige Domaine  
de Bélézy, dat door de prettige 

omgangsvormen aanvoelt als een  
klein dorp en veel voorzieningen en 
activiteiten biedt. Er is een uitgebreid 
wellnesscentrum, een verwarmd 
zwembad en in het seizoen een 
programma met o.a. aquajoggen, yoga  

en schilderen. ’s Avonds zijn er regelmatig 
voorstellingen of is er een disco, die tijdig 

stopt om geen overlast te veroorzaken.

Mlécná Dráha
Zdikov (Zuid-Bohemen), Tsjechië
Tel +42 (0)3 88 42 62 22   www.m-d.nl

›

Mlécná Dráha is een middelgrote 
naturistencamping in een beschermd 

natuurgebied, omgeven door kleine 
boerderijen en bossen. De camping  
biedt een lekker zwemmeer, ruime 
kampeerplaatsen en een pension dat  
ook ’s winters geopend is. In dit  

gebouw is tevens de bar, het restaurant, 
de sauna en een jeugdhonk gevestigd.  

Een ideaal terrein om tot rust te komen,  
te wandelen of cultuur te ontdekken. 

›
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Tel +33 (0)5 56 73 73 73   www.chm-montalivet.com

Domaine de Bélézy
Bédoin (Provence), Frankrijk
Tel +33 (0)4 90 65 60 18   www.belezy.com

Riva Bella Nature Resort & Spa
Aleria (Corsica), Frankrijk
Tel +33 (0)4 95 38 81 10   www.rivabella-corsica.com

Een geschikte camping vinden

Er komt echter ook een leeftijd waarop het voor 

sommige kinderen lastig wordt om bloot te zijn. Als ze 

in de puberteit onzeker raken over hun lichaam, of als 

een groep leeftijdsgenootjes op de camping met hand-

doeken om loopt. Soms kan dit voor tieners een reden 

zijn om niet meer met de ouders mee te willen op 

vakantie, maar vaak willen ze heus nog wel mee als er 

een camping wordt uitgezocht waar veel vermaak is 

en men niet zo’n streng ‘blootbeleid’ hanteert.

Een camping uitzoeken is dus een zorgvuldig 

proces. In de door Alan Rogers samen met het NFN 

samengestelde gids ‘151 naturistische famili-

campings’ vindt u campings die allemaal op hun eigen 

manier zeer geschikt zijn voor een gezinsvakantie. De 

ene camping biedt eindeloos veel speelruimte en 

animatie-programma’s, de andere is daarnaast enorm 

populair bij pubers. Allemaal hebben ze unieke 

eigenschappen die ze geliefd maken onder gezinnen.

Voor het eerst naturistisch?

Gaat u dit jaar voor het eerst bloot op vakantie? Dan 

heeft u vast veel vragen. Misschien bent u al eens op 

een naaktstrand geweest of gaat u weleens naar de 

sauna: in dat geval heeft u al gemerkt dat naturisten 

net zo divers zijn als mensen met kleding aan. 

Wat neem ik mee?

Een handdoek is onmisbaar: u droogt zich ermee af, 

u kunt hem omslaan als er een wolk voor de zon is en 

u legt hem neer voordat u ergens gaat zitten. Voor 

een uitstapje buiten de camping of als het ’s avonds 

koud is, heeft u wat kleding nodig. Badkleding kunt u 

thuislaten: zwemmen mag op alle naturistencampings 

alleen in je blootje.

Kan ik mijn kinderen meenemen naar 
een naturistenterrein?

Het naturisme maakt kinderen vertrouwd met 

lichamen in alle soorten en maten. In de puberteit kan 

dit het zelfvertrouwen versterken. Op een naturisten-

camping zijn de omgangsvormen met kinderen 

hetzelfde als op andere plekken. Kinderen die 

vertrouwd zijn met bloot, herkennen over het 

algemeen wel wanneer het gedrag van anderen  

afwijkt. Maar naturistisch of niet, het blijft altijd 

verstandig om als ouder met uw kind te praten  

over contact met derden.

Mag ik kleding dragen op een 
naturistenterrein?

In het algemeen is bloot de regel, mits de 

temperatuur dat toelaat. Ook ’s avonds lopen veel 

mensen nog bloot, al zult u zien dat veel 

campinggasten zich rond  etenstijd aankleden.

Kijk op www.nfn.nl voor meer informatie over 

naturistisch kamperen

Naturistencampings

Riva Bella ligt direct aan zee aan de oostkant  
van het prachtige eiland Corsica en heeft  

een eigen naturistenstrand. Voor 
natuurliefhebbers en strandaanbidders  
is dit een ideale vakantiebestemming. 
Zelfs vanuit het sanitair is er uitzicht op 
zee. Er is een restaurant, een snackbar 

en diverse sportactiviteiten zijn mogelijk, 
zoals duiken, fitness, joggen, een 

kinderspeeltuin, een biljart en een 
reuzenschaakspel.

Montalivet is een heerlijk vakantiedorp dat 
verscholen ligt onder de naaldbomen,  

direct aan zee met een breed 
naturistenstrand van maar liefst  
twee kilometer lang. Het terrein biedt 
werkelijk alles voor een onbezorgde 
vakantie. Zo zijn er diverse winkeltjes, 
barretjes en restaurants. Montalivet 

beschikt over zeer diverse sportmogelijk-
heden en er worden voor jong en oud veel 

activiteiten georganiseerd.

In de Provence ligt het schilderachtige Domaine  
de Bélézy, dat door de prettige 

omgangsvormen aanvoelt als een  
klein dorp en veel voorzieningen en 
activiteiten biedt. Er is een uitgebreid 
wellnesscentrum, een verwarmd 
zwembad en in het seizoen een 
programma met o.a. aquajoggen, yoga  

en schilderen. ’s Avonds zijn er regelmatig 
voorstellingen of is er een disco, die tijdig 

stopt om geen overlast te veroorzaken.

Mlécná Dráha
Zdikov (Zuid-Bohemen), Tsjechië
Tel +42 (0)3 88 42 62 22   www.m-d.nl

›

Mlécná Dráha is een middelgrote 
naturistencamping in een beschermd 

natuurgebied, omgeven door kleine 
boerderijen en bossen. De camping  
biedt een lekker zwemmeer, ruime 
kampeerplaatsen en een pension dat  
ook ’s winters geopend is. In dit  

gebouw is tevens de bar, het restaurant, 
de sauna en een jeugdhonk gevestigd.  

Een ideaal terrein om tot rust te komen,  
te wandelen of cultuur te ontdekken. 

›
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Camping Cheque advertorial

Camping Cheque
dé oplossing voor een voordelige 
vakantie in het laagseizoen 

Iets meer dan 15 jaar geleden zorgde Camping Cheque 

voor een ware revolutie op het gebied van kamperen, 

door als eerste een formule voor het laagseizoen op 

de markt te brengen. Sindsdien hebben tienduizenden 

kampeerders al gebruik gemaakt van deze waardebon 

waarmee u voor €16 per nacht op een van de 640 

campings in 28 landen van Europa kunt verblijven. En 

dat met heel veel plezier, zoals blijkt uit de ervaringen 

van kampeerders en campingeigenaren.

Camping 
Cheque in het kort 
Camping Cheque staat voor één tarief van €16 per 

nacht op 640 campings in 28 landen van Europa. 

De waardebon is geldig voor een standaard 

kampeerplaats met elektriciteit, voor twee 

personen, met toegang tot sanitair. Bij de Camping 

Cheque is één huisdier inbegrepen. 

Meerdere campings bieden gratis overnachtingen 

dankzij aanbiedingen als 6=7 of 11=14. 

Ga voor meer informatie over Camping Cheque naar 

www.campingcheque.com

Kampeerders over Camping Cheque: 
Hans Beerkamp, Leeuwarden:

‘Na jarenlang met onze kinderen tijdens de schoolvakanties te 

hebben gekampeerd, begonnen wij zo’n 6 jaar geleden tijdens het 

laagseizoen te reizen. Het is dan minder druk op de weg, de 

toeristische trekpleisters zijn gemakkelijker te bezoeken en het 

is minder duur. Eigenlijk gebruikten we de Camping Cheque-gids, 

die we op de vakantiebeurs in Leeuwarden hadden gekocht, al 

voordat we in het laagseizoen op vakantie gingen. Het is niet 

zomaar een overzicht van campings, maar een ideale gids met veel 

informatie; de campings die erin staan zijn ons nog nooit 

tegengevallen. Zodra we konden, zijn we dus tijdens het laagseizoen 

gaan reizen. Voor € 16 per nacht (het was eerst € 15, maar de prijs 

van de cheque gaat in 2014 iets omhoog) konden we veel langer op 

vakantie dan voorheen. Vooral met de gratis overnachtingen die 

door verschillende campings worden aangeboden, wordt de 

vakantie uiteindelijk nog goedkoper. En ik las dat we vanaf 2014 

een gratis Camping Cheque krijgen bij iedere 25 gebruikte 

cheques. Voor ons zijn de flexibiliteit en de service de pluspunten 

van de formule. Flexibiliteit: want er is geen sprake van een 

abonnement. We betalen alleen als we reizen en de prijs is overal 

hetzelfde. en service: want het callcenter is 6 dagen per week 

bereikbaar. Zo waren we onze Silver Card, de chipkaart waar onze 

Camping Cheques op stonden, tijdens een reis in Kroatië kwijtgeraakt. 

We hoefden alleen maar te bellen voor een gratis nieuwe kaart, met onze 

cheques erop. Prettig om te weten dat je overal in europa van deze 

service gebruik kunt maken.’

Campingeigenaren over Camping Cheque: 
Floris Ausems van Kawan Village Château Le Verdoyer in Frankrijk:

‘Wij accepteren houders van de Camping Cheque al sinds het 

allereerste jaar van het bestaan van de formule. Dankzij de Camping 

Cheques hebben we het aantal klanten tijdens het laagseizoen zien 

groeien. En daarmee konden we al onze faciliteiten open houden, zoals 

bijvoorbeeld het restaurant, dat nu het hele seizoen geopend is. Zonder 

onze Camping Cheque-kampeerders zou dat waarschijnlijk niet kunnen. 

De prijsverhoging van € 15 naar € 16 in 2014 zorgt ervoor dat we 

kunnen investeren in de ontwikkeling van onze campings.’
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Fietsen

fietsland 
Nederland 

Nederland is bij uitstek een fietsland. In welke 

provincie je ook bent en op welke camping 

je ook kampeert, overal zijn aantrekkelijke 

tochten te maken, die goed bewegwijzerd zijn. 

Fietsknooppunten, landelijke fietsroutes, online 

routeplanners en fiets-apps: de mogelijkheden om 

een route uit te kiezen zijn enorm. 

Gelderland

Gelderland is rijk bedeeld met fietsroutes. Het bezit zowel de bosrijke Veluwe als 

het stroomgebied van grote rivieren. En vergeet de intieme Achterhoek niet. Menig 

fietser is er verliefd op geworden! Achter elke bocht verschijnt een ander decor, nu 

eens een groepje bomen, dan weer een beek of een Saksische boerderij.

Liberation Route

De Liberation Route laat horen en beleven wat zich tijdens het laatste oorlogsjaar in 

Gelderland heeft afgespeeld. Op tientallen locaties in de wijde omgeving liggen veldkeien, 

de zogeheten luisterplekken. Op iedere luisterplek is een hoorspel te beluisteren. Zo kan 

iedereen meeleven met de indrukwekkende belevenissen van burgers en militairen tijdens 

de eindfase van de Tweede Wereldoorlog.

Boerderijterrassen

De Boerderijterrassenfietsroute leidt U door de omgeving van 

Sinderen, Voorst en Aalten in de Achterhoek. Ze voert langs 

drie boerderijterrassen, met ieder een geheel eigen sfeer. Wat 

ze gemeen hebben is de Achterhoekse gastvrijheid. De 

fietstocht leidt over niet-alledaagse paadjes en loopt 

gedeeltelijk door Duitsland. 

Avontuurlijk Beekdal

U fietst vanaf de Wageningse Berg richting het 

Renkumse Beekdal. Dit was vroeger een belangrijke 

verbinding tussen de Veluwe en de Rijn. Met name voor 

dieren die van de droge heuvelrug naar de uiterwaarden 

trokken. Toen de industrie opkwam moest de dierenroute 

daarvoor wijken. In Renkum wordt het industrieterrein van 

toen nu weer afgebroken om de oude situatie te 

herstellen.

Het Verscholen Dorp

Deze route begint met het coulissenlandschap rond 

Epe: afwisselend bosjes, heggen en weilanden. U fietst 

daarna door een gevarieerd gebied met bossen, heide 

en natuurgebieden zoals het Wisselse Veen, de Dellen 

met het Pluizenmeer, de Renderklippen en de 

Tongerense heide. En u komt langs Het Verscholen 

Dorp: enkele onderduikershutten uit de Tweede 

Wereldoorlog. 

 
F

ietsen in G
eld

erland

 
F

ietsen in G
eld

erland

Recreatiepark De Boshoek
Voorthuizen (Gelderland)
Tel 0342 471 297   www.deboshoek.nl

Camping Zuid Ginkel
Ede (Gelderland)
Tel 0318 611 740   www.zuidginkel.nl

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

van een groot recreatiepark. Kinderen 
kunnen zich vermaken in de gigantische 
speeltuin; er is een ponyclub voor 
paardrijlessen en een kinderboerderij.  
U kunt heerlijk ontspannen in de 
zwembaden (binnen en buiten), sauna  

en Turks stoombad. Een ideale camping 
voor een actieve vakantie. Fietsroutes direct 

vanaf de camping.

Dit is een kleine, aantrekkelijke familiecamping  
met autovrije kampeerplaatsen, gelegen in  

het hart van de Veluwe, in een mooie 
omgeving ideaal voor natuurliefhebbers  
en gezinnen met jonge kinderen.  
De voorzieningen bestaan o.a. uit een 
speeltuin met diverse speeltoestellen  
en een leuk speelhuisje. Met zijn  

1600 km aan bewegwijzerde fietspaden 
heeft de Veluwe een geweldig 

fietsroutenetwerk.
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Camping Gulperberg Panorama
Gulpen (Limburg)
Tel 0434 502 330   www.gulperberg.nl / www.bestcamp.nl

Deze camping ligt aan het eind van een kronkelweg 
op een unieke panoramaplek op de 

Gulperberg, midden in het Zuid-Limburgse 
natuurschoon en vlakbij gezellige en 
interessante steden als Maastricht en 
Aken. Er zijn uitstekende 
horecafaciliteiten, een afhaalservice en 
een winkel. Bij mooi weer zijn de 

zwembaden met ligweide ideaal. Er zijn 
meerdere speeltuintjes voor de kinderen en 

een grote bij de ingang.

Limburg

Dat het flink kan heuvelen in Zuid-Limburg, is geen 

geheim. Je waant je bijna in het buitenland. Doorkruis het 

zuiden en je ontkomt niet aan kapelletjes en devotiekruisen. 

Ook de pittoreske vakwerkhuizen vallen op. Hoe anders is 

het plassengebied rond de Maas in Midden-Limburg of de 

Maasduinen in Noord-Limburg. Fietsen met uitzicht op het 

water!

Grote heuveldichtheid

Het zuiden van Zuid-Limburg is in Nederland het paradijs 

voor de fietser die van klimmen houdt. De wegen rond de 

dorpen Gulpen, Schin op Geul, Voerendaal en Simpelveld 

zijn de spectaculairste van Nederland en de heuveldichtheid 

is er enorm. Toppers zijn de Eyserbosweg (13% voor het 

steilste stuk van 300 m lang), de Doode Man (13%) en de 

Keutenberg (14%; de steilste van Nederland), maar ook de 

Gulperberg-oost en de Kruisberg-zuid-west bereiken de 

13%. Het hoogteverschil voor veel van deze heuvels loopt 

tegen de 100 meter. 

Maastricht – Gulpen

Het landschap kenmerkt zich door de aanwezigheid van 

pittige klimmetjes, idyllische dorpjes en uitgestrekte 

glooiende weilanden. Er zijn acht heuvels te overwinnen, 

waaronder de Keutenberg, de Eyserbosweg en de Cauberg. 

De tocht voert langs plaatsen als Maastricht, Sibbe, 

Valkenburg, Gulpen, Eys en Berg en Terblijt. 

Drenthe

Nergens anders in Nederland ligt zoveel kilometer 

aan fietspaden als in de provincie Drenthe. Geen 

wonder. Fietsers houden van de rust en idylle van de 

uitgestrekte heidevelden, dromerige esdorpen en de 

weidsheid van het veen. Ga vooral eens kijken in de 

late zomer, als de hei verandert in een paars tapijt.

Kymmelsberg

Deze route start in het prachtige esdorp Donderen 

en leidt naar de Gasterense Duinen en De 

Kymmelsberg. Vanaf deze heuvel heeft u een prachtig 

uitzicht over het stroomdal van de Drentse Aa. Vanaf 

dit punt schilderde de Drentse kunstschilder Evert 

Musch zijn bekendste werken. Het stroomdal van de 

Drentse Aa is – samen met het Limburgse Gulp- en 

Geuldal – in augustus 2005 uitgeroepen tot het 

mooiste landschap van Nederland.

Land van Bartje

Deze tocht gaat van het ene natuurgebied over in 

het andere. U fietst door het echte Olde Drentse 

Landschap en komt langs het kleine streekmuseum 

‘Het Dorp van Bartje’, de Gotische kerk van Rolde uit 

de 15de eeuw en het Balloërveld. Deze heide bestaat 

nog in zijn oorspronkelijke staat met zandverstuivingen, 

grafheuvels en bossen zo ver als het oog reikt.

Fietsen

Vakantiepark De Heigraaf
Woudenberg (Utrecht)
www.heigraaf.nl

De Heigraaf is een gezellige familiecamping in een 
mooie bosrijke omgeving met op loopafstand een groot 
meer (met zwemwater). Gelegen op de Utrechtse 
Heuvelrug, aan de rand van de Gelderse vallei, biedt de 
omgeving veel prachtige fiets- en wandelroutes.

Camping Torentjeshoek
Dwingeloo (Drenthe) 
www.torentjeshoek.nl

Kampeerplaatsen, boomhutten, chalets en safaritenten 
- voor iedere kampeerder is hier een prettige verblijfs-
plaats, van ‘back to basic’ tot ‘glamping’. De bos- en 
heiderijke omgeving biedt volop mogelijkheden om te 
wandelen en fietsen. 

Utrecht

Utrecht heeft het allemaal. In dit hart van Nederland 

fiets je omhoog en omlaag over de beboste 

heuvelruggen en vergaap je je aan statige buitenhuizen 

langs de Vecht. Even pauzeren? Picknickplekken te 

over in de uiterwaarden van het zuidelijk gelegen 

rivierenland. Erna wacht het pontje naar de overkant. 

De fiets mag mee.

Buurtschappen

Deze route voert door het weidegebied ten westen 

en noordwesten van Maarssen en komt door groene 

buurtschappen, die op gedetailleerde kaarten nog wel 

voorkomen, maar in de praktijk alleen nog herkenbaar 

zijn als straatnaam. Naast de buurtschappen doet de 

route ook Maarssen, Haarzuilens en Vleuten aan.

Kastelen Woudenberg

De kastelenroute Woudenberg voert langs 

weideterreinen, uitgestrekte bossen en oude 

landgoederen en kastelen op de Utrechtse Heuvelrug. 

In Doorn staat Huis Doorn, een waterburcht uit de 

veertiende eeuw en iets verderop ligt Kasteel 

Broekhuizen, dat dateert van 1650. Andere kastelen en 

oude landhuizen onderweg zijn Maarten Maartenshuis, 

Landhuis Geerestein, Huize Den Treek en Huis De 

Hoogt.
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In de zomer komen er veel Duitse toeristen naar de stranden 

aan de Noordzee, maar Duitsland beschikt zelf ook over 

een mooie kust met aantrekkelijke stranden en prachtige 

badplaatsen. Dat is de Oostzeekust die loopt van Denemarken 

tot Polen en in de deelstaten Mecklenburg-Vorpommern 

en Sleeswijk-Holstein ligt. De zeestrook is een afwisseling 

van steile kliffen en duingebieden, met vlak daarachter vele 

binnenmeertjes (Bodden geheten). Voor de kust liggen mooie 

eilanden zoals Rügen en Fehmarn. Ontdek dit mooie gebied 

met veel uitstekende campings.

  kliffen, duinen en 
Bodden

Rostock en Warnemünde

Rostock heeft een maritiem hart: de stadshaven. En 

hoewel er niet meer zoveel zeelui op de kades te vinden 

zijn als vroeger, geeft de haven de stad altijd nog een 

karakteristieke sfeer. Hier vinden ook grote evenementen 

plaats, zoals de Hanse Sail, waarvoor elk jaar in augustus 

honderden zeilschepen en een miljoen bezoekers naar 

Rostock komen. En dat tegen de eerwaardige achter-

grond van de historische binnenstad van Rostock met 

zijn karakteristieke, dieprode baksteengebouwen uit de 

tijd van de Hanze. Daartoe behoren ook de vesting-

werken van de stad, die deels nog intact zijn. De traditie- 

rijke zeebadplaats Warnemünde met zijn mooie, kleurrijke 

vissershuizen is een rustige plaats waar u heerlijk kunt 

rondlopen - of alleen maar rondkijken. De kleine 

winkeltjes, cafés en restaurants nodigen uit om er 

ontspannen uren door te brengen en de Alter Strom met 

zijn dobberende vissers- en zeilboten is erg romantisch.

De Duitse Oostzeekust 

Kühlungsborn

Kühlungsborn is de grootste badplaats aan de 

Oostzee in Mecklenburg-Vorpommern. Hier vind je 

onder andere mooie oude villa’s, bossen en een zes 

kilometer lang zandstrand. Vanaf de pier starten 

diverse regionale excursies. Een leuke attractie is de 

120 jaar oude stoomtrein Molli die tussen Bad 

Doberan, Heiligendamm en Kühlungsborn rijdt. 

Heiligendamm

Heiligendamm, ook wel de ‘witte stad aan zee’ 

genoemd vanwege de vele witte historische huizen, is 

de oudste Duitse badplaats aan de Oostzee. Het heeft 

een gezellige promenade en een prachtig zandstrand. 

Klüthseecamp Seeblick
www.kluethseecamp.de

Moderne gezinscamping, gelegen op een kleine heuvel 
aan een meer met zandstrand en restaurant. Activiteiten 
voor alle leeftijden, wellness, varen en vissen in het meer 
en een zwembad. 

Fehmarn

Het eiland Fehmarn heeft mooie zandduinen en is 

een populaire vakantiebestemming, die vanwege de 

hoge golven ook veel surfers trekt. Maar het zijn niet 

alleen surfers en gezinnen die het eiland bezoeken, 

jaarlijks strijken er ook miljoenen trekvogels neer voor 

een tussenstop. Vanaf de plaats Puttgarden kan je de 

veerboot naar Rødby op het Deense Lolland te nemen.

Lübeck

Lübeck is de koningin van de Hanzesteden en werd 

gesticht in 1143 als eerste westerse stad aan de 

Oostzeekust. De stad ademt nog altijd een 

middeleeuwse sfeer en het stadsbeeld wordt nog 

steeds bepaald door cultuurhistorische 

bezienswaardigheden zoals de Holstentor, die 

herinneren aan het roemrijke verleden van Lübeck als 

vrije handelsstad. Vergeet vooral niet de zoete 

specialiteit van de stad te proeven: de Lübecker 

marsepein.

Hiddensee

Het mooie eiland Hiddensee ligt in de Oostzee ten 

westen van Rügen en heeft een mooie en gevarieerde 

natuur: eindeloos witte zandstranden, uitgestrekte 

kwelders, woeste, ruwe klippen en prachtige 

dennenbossen. Een Oostzee-eiland om in alle rust te 

genieten.

Vorpommersche Boddenlandschaft

Het nationale park Vorpommersche 

Boddenlandschaft is het grootste beschermde 

natuurgebied aan de Oostzee. Van het schiereiland 

Darß-Zingst tot aan de westkust van Rügen strekt zich 

een landschap uit dat steile kuststroken en duinen, 

schoorwallen en strandmeertjes omvat en zowel voor 

badgasten als voor bosliefhebbers een ideale 

vakantiebestemming is. U kunt er op eigen houtje of 

met een gids op ontdekkingstocht gaan.
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In de zomer komen er veel Duitse toeristen naar de stranden 

aan de Noordzee, maar Duitsland beschikt zelf ook over 

een mooie kust met aantrekkelijke stranden en prachtige 

badplaatsen. Dat is de Oostzeekust die loopt van Denemarken 

tot Polen en in de deelstaten Mecklenburg-Vorpommern 

en Sleeswijk-Holstein ligt. De zeestrook is een afwisseling 

van steile kliffen en duingebieden, met vlak daarachter vele 

binnenmeertjes (Bodden geheten). Voor de kust liggen mooie 

eilanden zoals Rügen en Fehmarn. Ontdek dit mooie gebied 

met veel uitstekende campings.

  kliffen, duinen en 
Bodden

Rostock en Warnemünde

Rostock heeft een maritiem hart: de stadshaven. En 

hoewel er niet meer zoveel zeelui op de kades te vinden 

zijn als vroeger, geeft de haven de stad altijd nog een 

karakteristieke sfeer. Hier vinden ook grote evenementen 

plaats, zoals de Hanse Sail, waarvoor elk jaar in augustus 

honderden zeilschepen en een miljoen bezoekers naar 

Rostock komen. En dat tegen de eerwaardige achter-

grond van de historische binnenstad van Rostock met 

zijn karakteristieke, dieprode baksteengebouwen uit de 

tijd van de Hanze. Daartoe behoren ook de vesting-

werken van de stad, die deels nog intact zijn. De traditie- 

rijke zeebadplaats Warnemünde met zijn mooie, kleurrijke 

vissershuizen is een rustige plaats waar u heerlijk kunt 

rondlopen - of alleen maar rondkijken. De kleine 

winkeltjes, cafés en restaurants nodigen uit om er 

ontspannen uren door te brengen en de Alter Strom met 

zijn dobberende vissers- en zeilboten is erg romantisch.

De Duitse Oostzeekust 

Kühlungsborn

Kühlungsborn is de grootste badplaats aan de 

Oostzee in Mecklenburg-Vorpommern. Hier vind je 

onder andere mooie oude villa’s, bossen en een zes 

kilometer lang zandstrand. Vanaf de pier starten 

diverse regionale excursies. Een leuke attractie is de 

120 jaar oude stoomtrein Molli die tussen Bad 

Doberan, Heiligendamm en Kühlungsborn rijdt. 

Heiligendamm

Heiligendamm, ook wel de ‘witte stad aan zee’ 

genoemd vanwege de vele witte historische huizen, is 

de oudste Duitse badplaats aan de Oostzee. Het heeft 

een gezellige promenade en een prachtig zandstrand. 

Klüthseecamp Seeblick
www.kluethseecamp.de

Moderne gezinscamping, gelegen op een kleine heuvel 
aan een meer met zandstrand en restaurant. Activiteiten 
voor alle leeftijden, wellness, varen en vissen in het meer 
en een zwembad. 

Fehmarn

Het eiland Fehmarn heeft mooie zandduinen en is 

een populaire vakantiebestemming, die vanwege de 

hoge golven ook veel surfers trekt. Maar het zijn niet 

alleen surfers en gezinnen die het eiland bezoeken, 

jaarlijks strijken er ook miljoenen trekvogels neer voor 

een tussenstop. Vanaf de plaats Puttgarden kan je de 

veerboot naar Rødby op het Deense Lolland te nemen.

Lübeck

Lübeck is de koningin van de Hanzesteden en werd 

gesticht in 1143 als eerste westerse stad aan de 

Oostzeekust. De stad ademt nog altijd een 

middeleeuwse sfeer en het stadsbeeld wordt nog 

steeds bepaald door cultuurhistorische 

bezienswaardigheden zoals de Holstentor, die 

herinneren aan het roemrijke verleden van Lübeck als 

vrije handelsstad. Vergeet vooral niet de zoete 

specialiteit van de stad te proeven: de Lübecker 

marsepein.

Hiddensee

Het mooie eiland Hiddensee ligt in de Oostzee ten 

westen van Rügen en heeft een mooie en gevarieerde 

natuur: eindeloos witte zandstranden, uitgestrekte 

kwelders, woeste, ruwe klippen en prachtige 

dennenbossen. Een Oostzee-eiland om in alle rust te 

genieten.

Vorpommersche Boddenlandschaft

Het nationale park Vorpommersche 

Boddenlandschaft is het grootste beschermde 

natuurgebied aan de Oostzee. Van het schiereiland 

Darß-Zingst tot aan de westkust van Rügen strekt zich 

een landschap uit dat steile kuststroken en duinen, 

schoorwallen en strandmeertjes omvat en zowel voor 

badgasten als voor bosliefhebbers een ideale 

vakantiebestemming is. U kunt er op eigen houtje of 

met een gids op ontdekkingstocht gaan.
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Sportief

Wandelaars hebben hier onbegrensde mogelijkheden 

en kunnen onder meer kiezen uit vier langeafstands-

routes, waarvan de populairste de Goldsteig is, een 660 

kilometer lange ‘Qualitätsweg’ tussen Marktredwitz en 

Passau. Maar niet alleen wandelaars komen in Oost-

Beieren aan hun trekken. Voor elektrische fietsen heeft 

de regio een zeer goed ontwikkeld netwerk opgezet van 

fietsverhuurders en oplaadpunten en voor golfers zijn er 

legio banen om uit te kiezen.
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Naturcamp Pruchten
Pruchten 
Tel +49 (0)3 82 31 20 45   www.naturcamp.de

Deze in de streek Fischland-Darß-Zingst rustig 
gelegen camping is een ideale uitvalsbasis 

voor fietsers en wandelaars. Omgeven 
door een heidelandschap vindt u hier in 
de schaduw van berken en populieren 
uw kampeerplaats. Een binnenmeer 
(Bodden) ligt op 600 meter, naar het 

witte Oostzeestrand is het zo’n 6 
kilometer. Vanaf september verzamelen 

zich in deze regio duizenden kraanvogels.

Ostseecamping Ferienpark Zierow
Zierow
Tel +49 (0)3 84 28 63 820   www.ostsee-camping.de

Seecamping Flessenow
Flessenow
Tel +49 (0)3 86 68 14 91   www.seecamping.de

Ostseecamping Zierow ligt op de 
zandduinen en heeft een directe toegang 

tot het strand. U proeft hier de frisse 
zeelucht, kunt zonnebaden op het 
strand, een verfrissende duik in zee 
nemen, fietsen of wandelen in een 
zeer aantrekkelijk landschap en het 

restaurant Oase met terras bezoeken. 
Ook kunt u gebruik maken van de 

wellnessruimte met sauna, zwembad en 
praktijk voor fysiotherapie en massages.

Seecamping Flessenow ligt aan het 
Schweriner meer met een eigen lig- en 

zonneweide en kleine aanlegsteiger. 
Het is er ook voor kinderen veilig 
zwemmen. Er zijn twee speelplaatsen, 
een volleybalveld, een jeu-de boules-
baan en tafeltennistafels. In de winkel 

kunt u verse broodjes, kranten en 
andere dagelijkse benodigdheden 

verkrijgen. Bij de kiosk kunt u van een biertje 
en een hapje genieten.

Tussen het Fichtelgebergte in het noorden en de Donau in het 

zuiden strekt zich een aaneengesloten bosgebied uit over een 

lengte van 230 kilometer, waarvan het noordelijke deel het 

Oberpfälzer Woud heet en het zuidelijke deel het Beierse Woud. 

Stille rivieren en kreken, glimmende Jura-rotsen en een unieke 

flora en fauna zijn kenmerkend voor dit Oost-Beierse natuurgebied.

               Oost-Beieren

wandelen en wellness
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Sportief

Wandelaars hebben hier onbegrensde mogelijkheden 

en kunnen onder meer kiezen uit vier langeafstands-

routes, waarvan de populairste de Goldsteig is, een 660 

kilometer lange ‘Qualitätsweg’ tussen Marktredwitz en 

Passau. Maar niet alleen wandelaars komen in Oost-

Beieren aan hun trekken. Voor elektrische fietsen heeft 

de regio een zeer goed ontwikkeld netwerk opgezet van 

fietsverhuurders en oplaadpunten en voor golfers zijn er 

legio banen om uit te kiezen.
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Naturcamp Pruchten
Pruchten 
Tel +49 (0)3 82 31 20 45   www.naturcamp.de

Deze in de streek Fischland-Darß-Zingst rustig 
gelegen camping is een ideale uitvalsbasis 

voor fietsers en wandelaars. Omgeven 
door een heidelandschap vindt u hier in 
de schaduw van berken en populieren 
uw kampeerplaats. Een binnenmeer 
(Bodden) ligt op 600 meter, naar het 

witte Oostzeestrand is het zo’n 6 
kilometer. Vanaf september verzamelen 

zich in deze regio duizenden kraanvogels.

Ostseecamping Ferienpark Zierow
Zierow
Tel +49 (0)3 84 28 63 820   www.ostsee-camping.de

Seecamping Flessenow
Flessenow
Tel +49 (0)3 86 68 14 91   www.seecamping.de

Ostseecamping Zierow ligt op de 
zandduinen en heeft een directe toegang 

tot het strand. U proeft hier de frisse 
zeelucht, kunt zonnebaden op het 
strand, een verfrissende duik in zee 
nemen, fietsen of wandelen in een 
zeer aantrekkelijk landschap en het 

restaurant Oase met terras bezoeken. 
Ook kunt u gebruik maken van de 

wellnessruimte met sauna, zwembad en 
praktijk voor fysiotherapie en massages.

Seecamping Flessenow ligt aan het 
Schweriner meer met een eigen lig- en 

zonneweide en kleine aanlegsteiger. 
Het is er ook voor kinderen veilig 
zwemmen. Er zijn twee speelplaatsen, 
een volleybalveld, een jeu-de boules-
baan en tafeltennistafels. In de winkel 

kunt u verse broodjes, kranten en 
andere dagelijkse benodigdheden 

verkrijgen. Bij de kiosk kunt u van een biertje 
en een hapje genieten.

Tussen het Fichtelgebergte in het noorden en de Donau in het 

zuiden strekt zich een aaneengesloten bosgebied uit over een 

lengte van 230 kilometer, waarvan het noordelijke deel het 

Oberpfälzer Woud heet en het zuidelijke deel het Beierse Woud. 

Stille rivieren en kreken, glimmende Jura-rotsen en een unieke 

flora en fauna zijn kenmerkend voor dit Oost-Beierse natuurgebied.

               Oost-Beieren

wandelen en wellness
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Het begrip glamping heeft in de laatste jaren een bekende klank 

gekregen in de kampeerwereld. Het is een samentrekking van 

‘glamorous camping’ en staat voor luxe vormen van kamperen, 

vooral in bijzondere accommodaties zoals safaritenten, yurts, tipi’s en 

dergelijke. Het element van kamperen – het verblijf in de buitenlucht 

dicht bij de natuur – speelt daarnaast een belangrijke rol. Telkens 

meer campings komen tegemoet aan mensen die de luxe van een 

glampingaccommodatie willen combineren met een duik in een goed 

zwembad, een diner in een restaurant ter plaatse, terwijl de kinderen 

zich veilig kunnen vermaken, deel kunnen nemen aan georganiseerde 

activiteiten of aan een kinderclub.
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Vanaf deze vijfsterrencamping, grenzend aan 
een natuurgebied, heeft u directe 

toegang tot een 430 km lang netwerk 
van fietspaden in de vlakke streek Inn-
Auen. Het terrein beschikt over 
gastenkamers, een wellness- en 
gezondheidscentrum, een restaurant 

met Biergarten en een natuurlijke 
zwemvijver. Nieuw vanaf april 2014: 

overdekt thermaalbad met een verfrissend 
buitenbad en grote sauna. 

Kur- und Feriencamping Max 1
Bad Füssing 
Tel +49 (0)8 53 79 61 70   www.campingmax.de

W. Hartl’s Kur- und 
Feriencamping Dreiquellenbad
www.camping-bad-griesbach.de

Vijfsterrencamping bij het grootste golfcentrum van 
Europa met thermaal binnenbad en whirlpool, zoutwater- 
bad buiten, diverse sauna’s, stoombad en fitnessruimte. 
Therapie & wellnesscentrum, camperplaatsen, 
appartementen, campinghuisjes en gezellig restaurant.

Ontspanning

Wie het rustiger aan wil doen of inspanning wil 

afwisselen met ontspanning, kan zijn heil vinden in een 

van de vele kuuroorden, zoals Bad Füssing, Bad 

Griesbach en Bad Birnbach. Deze traditionele 

badplaatsen kunnen terugkijken op een lange traditie 

en bieden voorzieningen die voldoen aan de 

modernste eisen. Ook zijn er enkele zeer goede 

campings die zich met succes toeleggen op het 

aanbieden van wellnessvoorzieningen.

Meer informatie: www.camping-in-bayern.info

Oost-Beieren

Glamping
          op de camping
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Het begrip glamping heeft in de laatste jaren een bekende klank 

gekregen in de kampeerwereld. Het is een samentrekking van 

‘glamorous camping’ en staat voor luxe vormen van kamperen, 

vooral in bijzondere accommodaties zoals safaritenten, yurts, tipi’s en 

dergelijke. Het element van kamperen – het verblijf in de buitenlucht 

dicht bij de natuur – speelt daarnaast een belangrijke rol. Telkens 

meer campings komen tegemoet aan mensen die de luxe van een 

glampingaccommodatie willen combineren met een duik in een goed 

zwembad, een diner in een restaurant ter plaatse, terwijl de kinderen 

zich veilig kunnen vermaken, deel kunnen nemen aan georganiseerde 

activiteiten of aan een kinderclub.
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Vanaf deze vijfsterrencamping, grenzend aan 
een natuurgebied, heeft u directe 

toegang tot een 430 km lang netwerk 
van fietspaden in de vlakke streek Inn-
Auen. Het terrein beschikt over 
gastenkamers, een wellness- en 
gezondheidscentrum, een restaurant 

met Biergarten en een natuurlijke 
zwemvijver. Nieuw vanaf april 2014: 

overdekt thermaalbad met een verfrissend 
buitenbad en grote sauna. 

Kur- und Feriencamping Max 1
Bad Füssing 
Tel +49 (0)8 53 79 61 70   www.campingmax.de

W. Hartl’s Kur- und 
Feriencamping Dreiquellenbad
www.camping-bad-griesbach.de

Vijfsterrencamping bij het grootste golfcentrum van 
Europa met thermaal binnenbad en whirlpool, zoutwater- 
bad buiten, diverse sauna’s, stoombad en fitnessruimte. 
Therapie & wellnesscentrum, camperplaatsen, 
appartementen, campinghuisjes en gezellig restaurant.

Ontspanning

Wie het rustiger aan wil doen of inspanning wil 

afwisselen met ontspanning, kan zijn heil vinden in een 

van de vele kuuroorden, zoals Bad Füssing, Bad 

Griesbach en Bad Birnbach. Deze traditionele 

badplaatsen kunnen terugkijken op een lange traditie 

en bieden voorzieningen die voldoen aan de 

modernste eisen. Ook zijn er enkele zeer goede 

campings die zich met succes toeleggen op het 

aanbieden van wellnessvoorzieningen.

Meer informatie: www.camping-in-bayern.info

Oost-Beieren

Glamping
          op de camping
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Glamping

De accommodaties

Aan welke kenmerken moet een accommodatie voldoen om hem tot glamping te 

kunnen bestempelen? Voorop staat dat er geen algemeen erkende definitie is en geen 

organisatie die keurmerken verleent. Maar er is natuurlijk wel een aantal 

onderscheidende eigenschappen te noemen.

Uiterlijk en materialen

Glamping betekent vooral vernieuwende vormen ten opzichte van de traditionele tenten, 

chalets en stacaravans. Een luxe uitgevoerde stacaravan met extra voorzieningen kan ook 

glamping genoemd worden, maar het is niet het schoolvoorbeeld. De gebruikte materialen 

zijn meestal hout en canvas, al dan niet gecombineerd, of speciale stoffen, zoals voor yurts 

en safaritenten.

Formaat, omgeving, ruimte

Glamping staat voor luxe en dat vertaalt zich ook in de ruimte die men heeft, zowel binnen 

als buiten. Binnenruimtes bestaan vaak uit meerdere kamers, soms ook uit één groot vertrek. 

Buiten is er vaak een terras, dat eventueel overdekt kan worden. De omgeving is over het 

algemeen rustig en natuurlijk, tussen de bomen in een bos, aan een meer of met een prachtig 

uitzicht.

Inrichting

In glamping-accommodaties mag u meer en betere voorzieningen verwachten. Echte bedden, 

een moderne keuken, een luie bank, een eigen barbecue. 

Glamping-accommodaties zijn per definitie 

anders en kunnen dus enorm van elkaar 

verschillen. Dus houdt daar rekening mee: 

de ene yurt is de andere niet en met één 

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

Camping de la Semois
Sainte Cécile (Luxembourg), België
Tel +32 (0)6 13 12 187   www.campingdelasemois.be

Parc des Alicourts is een vakantiedorp, 
gelegen in een bos halverwege Orléans 

en Bourges. Tot de uitgebreide 
sportvoorzieningen behoren een eigen 
9-holes golfbaan (par 27), een 
geweldige spa en een uitnodigend 
zwembadcomplex. In een groot meer 

kan je kanoën, waterfietsen, vissen en 
zwemmen. De glamping-accommodaties 

bestaan uit 8 boomhutten, 5 Safari Lodges 
en 5 Explorer Lodges.

La Semois is een aantrekkelijke 
gezinscamping in de Belgische 

Ardennen, gelegen op een rustige plek 
aan de oever van de rivier de Semois, 
een ideale uitvalsbasis om te gaan 
wandelen, mountainbiken en 
kanovaren. Er zijn ruime, rustige 

staanplaatsen en de kinderen kunnen 
naar hartelust spelen. Drie yurts, twee 

tipi’s, twee grote Saharatenten, een 
Marokkaanse tent en een zigeunerwagen zijn te huur.

www.alanrogers.nl/destinations 5756 www.alanrogers.nl/destinations



Glamping

De accommodaties

Aan welke kenmerken moet een accommodatie voldoen om hem tot glamping te 

kunnen bestempelen? Voorop staat dat er geen algemeen erkende definitie is en geen 

organisatie die keurmerken verleent. Maar er is natuurlijk wel een aantal 

onderscheidende eigenschappen te noemen.

Uiterlijk en materialen

Glamping betekent vooral vernieuwende vormen ten opzichte van de traditionele tenten, 

chalets en stacaravans. Een luxe uitgevoerde stacaravan met extra voorzieningen kan ook 

glamping genoemd worden, maar het is niet het schoolvoorbeeld. De gebruikte materialen 

zijn meestal hout en canvas, al dan niet gecombineerd, of speciale stoffen, zoals voor yurts 

en safaritenten.

Formaat, omgeving, ruimte

Glamping staat voor luxe en dat vertaalt zich ook in de ruimte die men heeft, zowel binnen 

als buiten. Binnenruimtes bestaan vaak uit meerdere kamers, soms ook uit één groot vertrek. 

Buiten is er vaak een terras, dat eventueel overdekt kan worden. De omgeving is over het 

algemeen rustig en natuurlijk, tussen de bomen in een bos, aan een meer of met een prachtig 

uitzicht.

Inrichting

In glamping-accommodaties mag u meer en betere voorzieningen verwachten. Echte bedden, 

een moderne keuken, een luie bank, een eigen barbecue. 

Glamping-accommodaties zijn per definitie 

anders en kunnen dus enorm van elkaar 

verschillen. Dus houdt daar rekening mee: 

de ene yurt is de andere niet en met één 

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

Camping de la Semois
Sainte Cécile (Luxembourg), België
Tel +32 (0)6 13 12 187   www.campingdelasemois.be

Parc des Alicourts is een vakantiedorp, 
gelegen in een bos halverwege Orléans 

en Bourges. Tot de uitgebreide 
sportvoorzieningen behoren een eigen 
9-holes golfbaan (par 27), een 
geweldige spa en een uitnodigend 
zwembadcomplex. In een groot meer 

kan je kanoën, waterfietsen, vissen en 
zwemmen. De glamping-accommodaties 

bestaan uit 8 boomhutten, 5 Safari Lodges 
en 5 Explorer Lodges.

La Semois is een aantrekkelijke 
gezinscamping in de Belgische 

Ardennen, gelegen op een rustige plek 
aan de oever van de rivier de Semois, 
een ideale uitvalsbasis om te gaan 
wandelen, mountainbiken en 
kanovaren. Er zijn ruime, rustige 

staanplaatsen en de kinderen kunnen 
naar hartelust spelen. Drie yurts, twee 

tipi’s, twee grote Saharatenten, een 
Marokkaanse tent en een zigeunerwagen zijn te huur.
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Glamping

Nu het een trend is om de vakantie dichterbij huis door te 

brengen, ontdekken steeds meer mensen de schoonheid 

van de Belgische Ardennen. Op slechts een uur rijden van 

Maastricht en Brussel vindt u een streek met charmante 

dorpen met kastelen, markten en een voortreffelijke 

keuken. Maar de grootste aantrekkingskracht is 

waarschijnlijk de ongerepte, schitterende natuur. 

veelzijdig en 
dichtbij

De Belgische Ardennen

De natuur

De Ardennen zijn dunbevolkt en dat betekent dat er 

veel ruimte is voor de natuur. Van immense bossen tot 

heuvels met adembenemende vergezichten. De 

Ardennen verkennen kan met de auto, een sportfiets, 

wandelend of over het water. 

Herdenkingsjaar

Het jaar 2014 is een bijzonder herdenkingsjaar. 

Exact 100 jaar geleden begon de Eerste Wereldoorlog 

en het is 70 jaar geleden dat de Slag om de Ardennen 

tijdens de Tweede Wereldoorlog plaatsvond. In dorpen 

en steden vormen monumenten en musea een 

indrukwekkende herinnering aan de strijd die in de 

Ardennen gevoerd is. In Bastogne wordt dit voorjaar 

een gloednieuw museum geopend. 

Gastronomie

Lekker eten is voor veel mensen onlosmakelijk 

verbonden met de vakantie. Op culinair gebied krijgt 

België internationaal erkenning voor haar fantastische 

keuken. In de restaurants serveren chef-koks hun 

specialiteiten van vlees en vis, vaak gecombineerd met 

de lekkerste Belgische frites. Voor een passende 

kwaliteitswijn of een speciaal Belgisch biertje wordt u 

geadviseerd door gastvrije, ervaren  obers.

Wandelen

Het is niet voor niets dat wandelliefhebbers uit 

binnen- en buitenland regelmatig terugkeren naar de 

Ardennen. De ongerepte natuur met heuvels, bossen 

en snelstromende riviertjes bieden het ideale decor om 

te ontspannen. Onder begeleiding van een gids, met 

een wandelkaart of door het volgen van de 

routebordjes ontdekt u de mooiste vergezichten. 

Wandelaars hebben in dit unieke natuurgebied de kans 

om een hert, everzwijn of vosje tegen te komen.

  De Belgische Ardennen 

www.belgie-toerisme.nl
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Glamping

Nu het een trend is om de vakantie dichterbij huis door te 

brengen, ontdekken steeds meer mensen de schoonheid 

van de Belgische Ardennen. Op slechts een uur rijden van 

Maastricht en Brussel vindt u een streek met charmante 

dorpen met kastelen, markten en een voortreffelijke 

keuken. Maar de grootste aantrekkingskracht is 

waarschijnlijk de ongerepte, schitterende natuur. 

veelzijdig en 
dichtbij

De Belgische Ardennen

De natuur

De Ardennen zijn dunbevolkt en dat betekent dat er 

veel ruimte is voor de natuur. Van immense bossen tot 

heuvels met adembenemende vergezichten. De 

Ardennen verkennen kan met de auto, een sportfiets, 

wandelend of over het water. 

Herdenkingsjaar

Het jaar 2014 is een bijzonder herdenkingsjaar. 

Exact 100 jaar geleden begon de Eerste Wereldoorlog 

en het is 70 jaar geleden dat de Slag om de Ardennen 

tijdens de Tweede Wereldoorlog plaatsvond. In dorpen 

en steden vormen monumenten en musea een 

indrukwekkende herinnering aan de strijd die in de 

Ardennen gevoerd is. In Bastogne wordt dit voorjaar 

een gloednieuw museum geopend. 

Gastronomie

Lekker eten is voor veel mensen onlosmakelijk 

verbonden met de vakantie. Op culinair gebied krijgt 

België internationaal erkenning voor haar fantastische 

keuken. In de restaurants serveren chef-koks hun 

specialiteiten van vlees en vis, vaak gecombineerd met 

de lekkerste Belgische frites. Voor een passende 

kwaliteitswijn of een speciaal Belgisch biertje wordt u 

geadviseerd door gastvrije, ervaren  obers.

Wandelen

Het is niet voor niets dat wandelliefhebbers uit 

binnen- en buitenland regelmatig terugkeren naar de 

Ardennen. De ongerepte natuur met heuvels, bossen 

en snelstromende riviertjes bieden het ideale decor om 

te ontspannen. Onder begeleiding van een gids, met 

een wandelkaart of door het volgen van de 

routebordjes ontdekt u de mooiste vergezichten. 

Wandelaars hebben in dit unieke natuurgebied de kans 

om een hert, everzwijn of vosje tegen te komen.

  De Belgische Ardennen 

www.belgie-toerisme.nl
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Camping de la Semois
Sainte Cécile
Tel +32 (0)6 13 12 187   www.campingdelasemois.be

Ardennen Camping Bertrix
Bertrix
Tel +32 (0)6 14 12 281   www.campingbertrix.be

La Semois is een aantrekkelijke 
gezinscamping in de Belgische 

Ardennen, gelegen op een rustige plek 
aan de oever van de rivier de Semois, 
een ideale uitvalsbasis om te gaan 
wandelen, mountainbiken en 
kanovaren. Er zijn ruime, rustige 

staanplaatsen en de kinderen kunnen 
naar hartelust spelen. ’s Avonds kunt u 

een hapje eten in de kantine en een drankje 
nuttigen onder de sterrenhemel. 

Camping Bertrix is gelegen op één van de 
mooiste plekjes in de Belgische 

Ardennen, tussen de historische steden 
Bouillon en Bastogne. Hier kunt u 
profiteren van de schitterende natuur, 
eersteklas voorzieningen, een 
geweldig recreatieprogramma, 

uitgebreide sportmogelijkheden en een 
gezellig bar-restaurant. Bertrix is het 

ideale vertrekpunt voor sporten als 
wandelen, fietsen, kanoën en survival. 

Camping Sud
Attert
Tel +32 (0)6 32 23 715   www.campingsudattert.com

Deze langgerekte camping ligt aan het 
riviertje de Attert, aan de rand van het 

dorp. Er zijn alleen toerplaatsen, die 
vlak zijn en in de beschutting van 
naaldbomen liggen. Voor passanten 
zijn speciale plaatsen ingericht. Vlakbij 
ligt een natuurgebied en er zijn veel 

wandel- en fietsmogelijkheden. 
Luxemburg en Frankrijk liggen nagenoeg 

om de hoek. Klein bar-restaurant met 
afhaalservice, winkeltje en buitenzwembad.

Kastelen en kerken

Op de groene heuvels van de Ardennen zijn door de 

eeuwen heen schitterende kastelen gebouwd. In de 

kastelen wordt u meegenomen naar de tijd van 

kruisvaarders, ridders en jonkvrouwen. Veel dorpen 

beschikken bovendien over imposante, eeuwenoude 

kerken.

Kanoën en survival

De kronkelende riviertjes maken dat kanoën één van 

de populairste activiteiten is tijdens een vakantie in de 

Ardennen. Een kanotocht over de riviertjes met 

stroomversnellingen staat garant voor een 

onvergetelijke dag voor kinderen en volwassenen. Het 

gebied staat ook bekend om zijn survival-

mogelijkheden. Klimmen, abseilen, speleologie zijn 

slechts voorbeelden van een uitgebreid aanbod.

De Belgische Ardennen

Bier

Vele tientallen brouwerijen, verspreid door het hele 

land, zijn dagelijks bezig om speciale bieren te 

brouwen. Sommige brouwerijen openen de deuren 

voor het publiek en laten zien hoe bier gemaakt wordt. 

Wie van bier houdt, kan tijdens een vakantie in de 

Ardennen kennismaken met het uitgebreide aanbod 

van uiteenlopende Belgische bieren. 

Grotten en mijnen

Niet alleen boven de grond is het adembenemend 

mooi. In de Ardennen loont het ook de moeite om een 

kijkje onder de grond te nemen. De grotten van Han, 

Remouchamps en Hotton tonen stalagmieten en 

stalactieten. De druipstenen hebben zich in honderden 

jaren gevormd. Oude mijnen van steenkolen en leisteen 

geven inzicht in hoe de mijnwerkers vroeger werkten.

Speelriviertjes

Voor kinderen zijn de riviertjes in de Ardennen de 

ideale speeltuin. Ze vermaken zich urenlang door met 

stenen en stokken dammetjes te bouwen. In een kano, 

op een luchtbed of in een opblaasband laten ze zich 

meevoeren door de stroming. Met een schepnetje 

gaan ze op zoek naar visjes en andere diertjes.

Attractieparken

Tijdens een vakantie met de (klein)kinderen mag een 

bezoek aan een attractiepark niet ontbreken. Vlakbij de 

watervallen van Coo ligt het attractiepark Plopsa Coo, 

maar het is ook mogelijk om een ruimtereis te maken 

in het Euro Space Center. Bovendien zijn er in de 

Ardennen dierentuinen en wildparken.

Markten

Veel dorpen kennen een weekmarkt, waarbij 

handelaren uit de streek hun handelswaar te koop 

aanbieden. Het aanbod varieert van kleding, groente 

en fruit tot speciale streekproducten. Maar ook op een 

brocante, zoals bijvoorbeeld in Bomal, is het mogelijk 

om boeken, schilderijen en bijzondere decoratie te 

bekijken en te kopen.
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Camping de la Semois
Sainte Cécile
Tel +32 (0)6 13 12 187   www.campingdelasemois.be

Ardennen Camping Bertrix
Bertrix
Tel +32 (0)6 14 12 281   www.campingbertrix.be

La Semois is een aantrekkelijke 
gezinscamping in de Belgische 

Ardennen, gelegen op een rustige plek 
aan de oever van de rivier de Semois, 
een ideale uitvalsbasis om te gaan 
wandelen, mountainbiken en 
kanovaren. Er zijn ruime, rustige 

staanplaatsen en de kinderen kunnen 
naar hartelust spelen. ’s Avonds kunt u 

een hapje eten in de kantine en een drankje 
nuttigen onder de sterrenhemel. 

Camping Bertrix is gelegen op één van de 
mooiste plekjes in de Belgische 

Ardennen, tussen de historische steden 
Bouillon en Bastogne. Hier kunt u 
profiteren van de schitterende natuur, 
eersteklas voorzieningen, een 
geweldig recreatieprogramma, 

uitgebreide sportmogelijkheden en een 
gezellig bar-restaurant. Bertrix is het 

ideale vertrekpunt voor sporten als 
wandelen, fietsen, kanoën en survival. 

Camping Sud
Attert
Tel +32 (0)6 32 23 715   www.campingsudattert.com

Deze langgerekte camping ligt aan het 
riviertje de Attert, aan de rand van het 

dorp. Er zijn alleen toerplaatsen, die 
vlak zijn en in de beschutting van 
naaldbomen liggen. Voor passanten 
zijn speciale plaatsen ingericht. Vlakbij 
ligt een natuurgebied en er zijn veel 

wandel- en fietsmogelijkheden. 
Luxemburg en Frankrijk liggen nagenoeg 

om de hoek. Klein bar-restaurant met 
afhaalservice, winkeltje en buitenzwembad.

Kastelen en kerken

Op de groene heuvels van de Ardennen zijn door de 

eeuwen heen schitterende kastelen gebouwd. In de 

kastelen wordt u meegenomen naar de tijd van 

kruisvaarders, ridders en jonkvrouwen. Veel dorpen 

beschikken bovendien over imposante, eeuwenoude 

kerken.

Kanoën en survival

De kronkelende riviertjes maken dat kanoën één van 

de populairste activiteiten is tijdens een vakantie in de 

Ardennen. Een kanotocht over de riviertjes met 

stroomversnellingen staat garant voor een 

onvergetelijke dag voor kinderen en volwassenen. Het 

gebied staat ook bekend om zijn survival-

mogelijkheden. Klimmen, abseilen, speleologie zijn 

slechts voorbeelden van een uitgebreid aanbod.

De Belgische Ardennen

Bier

Vele tientallen brouwerijen, verspreid door het hele 

land, zijn dagelijks bezig om speciale bieren te 

brouwen. Sommige brouwerijen openen de deuren 

voor het publiek en laten zien hoe bier gemaakt wordt. 

Wie van bier houdt, kan tijdens een vakantie in de 

Ardennen kennismaken met het uitgebreide aanbod 

van uiteenlopende Belgische bieren. 

Grotten en mijnen

Niet alleen boven de grond is het adembenemend 

mooi. In de Ardennen loont het ook de moeite om een 

kijkje onder de grond te nemen. De grotten van Han, 

Remouchamps en Hotton tonen stalagmieten en 

stalactieten. De druipstenen hebben zich in honderden 

jaren gevormd. Oude mijnen van steenkolen en leisteen 

geven inzicht in hoe de mijnwerkers vroeger werkten.

Speelriviertjes

Voor kinderen zijn de riviertjes in de Ardennen de 

ideale speeltuin. Ze vermaken zich urenlang door met 

stenen en stokken dammetjes te bouwen. In een kano, 

op een luchtbed of in een opblaasband laten ze zich 

meevoeren door de stroming. Met een schepnetje 

gaan ze op zoek naar visjes en andere diertjes.

Attractieparken

Tijdens een vakantie met de (klein)kinderen mag een 

bezoek aan een attractiepark niet ontbreken. Vlakbij de 

watervallen van Coo ligt het attractiepark Plopsa Coo, 

maar het is ook mogelijk om een ruimtereis te maken 

in het Euro Space Center. Bovendien zijn er in de 

Ardennen dierentuinen en wildparken.

Markten

Veel dorpen kennen een weekmarkt, waarbij 

handelaren uit de streek hun handelswaar te koop 

aanbieden. Het aanbod varieert van kleding, groente 

en fruit tot speciale streekproducten. Maar ook op een 

brocante, zoals bijvoorbeeld in Bomal, is het mogelijk 

om boeken, schilderijen en bijzondere decoratie te 

bekijken en te kopen.
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Panoramacamping Petite Suisse
Dochamps
Tel +32 (0)8 44 44 030   www.petitesuisse.be

Camping de Chênefleur
Tintigny
Tel +32 (0)6 34 44 078   www.chenefleur.be

Camping Spa d’Or
Sart-lez-Spa
Tel +32 (0)8 74 74 400   www.campingspador.be

Camping Parc La Clusure
Bure-Tellin
Tel +32 (0)8 43 60 050   www.parclaclusure.be

Petite Suisse ligt tegen een zuidhelling in de 
Belgische Ardennen en is opgebouwd uit 

terrassen met een magnifiek uitzicht op 
de omgeving. Op het terrein zijn vele 
activiteiten mogelijk zoals een partijtje 
tennis, een spelletje jeu-de-boules of 
een duik in het zwembad. In de bar 

geniet u van een Belgische biertje of 
een kopje koffie, en ’s avonds kunt u 

terecht in het restaurant voor dagelijks 
wisselende gerechten.

Camping de Chênefleur is schitterend 
gelegen in een prachtig stukje natuur, 

direct aan de rivier de Semois, waar 
kinderen eindeloos kunnen spelen. De 
kinderen kunnen zich ook vermaken 
in het verwarmde zwembad of 
meedoen met de activiteiten van het 

enthousiaste recreatieteam. Beleef een 
ontspannen vakantie en ontdek hier de 

charme en veelzijdigheid van de Belgische 
Ardennen en Gaumestreek.

Spa d’Or is een gezellige familiecamping, 
gelegen net onder Maastricht aan het 

begin van de Belgische Ardennen. De 
camping is landelijk gelegen en heeft 
een natuurlijke uitstraling. Onderaan 
het landelijke terrein stroomt een 
beekje richting een nabijgelegen 

forellenmeer. Tot de vele uitstekende 
faciliteiten behoren een verwarmd 

zwembad, een restaurant met terras, een 
snackbar, een supermarkten en een groot sportveld.

Het gezellige vakantiepark Parc La Clusure 
ligt in het hart van de prachtige Belgische 

Ardennen, in het groene dal van de 
rivier de L‘Homme. De kwalitiets-
camping beschikt over vele faciliteiten, 
een verwarmd zwembad met apart 
kinderbad, een veelzijdige en 

professionele horeca en een origineel 
recreatie- en buitensportprogramma. 

Iedereen kan hier van een complete vakantie 
genieten.

BestCamp

BestCamp is specialist van campingvakanties in België. De campings staan 

bekend om hun natuurlijke ligging, ruime kampeerplaatsen, eersteklas 

voorzieningen en unieke recreatie- en buitensportprogramma’s. Verspreid over 

de Ardennen, van Spa tot aan de Franse en Luxemburgse grens, vindt u vijf 

campings met een beoordeling van 4 tot 4½ ster. De campings met 

zwembad zijn geschikt voor een korte of langere vakantie, maar ook voor een 

tussenstop op weg naar het Zuiden. Naast kampeerplaatsen, biedt BestCamp 

ook de mogelijkheid om een bungalow, stacaravan of tent te huren. Op de 

campings wordt Nederlands gesproken. Meer informatie: www.bestcamp.nl of 

bel in Nederland met 070-8900620 voor een gratis brochure.

Steden en dorpen

Bouillon, La Roche, Bastogne, Spa en Durbuy. Het 

zijn voorbeelden van prachtige steden en dorpen die 

een bezoek waard zijn. Hier geen massatoerisme, 

maar pittoreske straatjes, souvenirwinkeltjes, prachtige 

tuinen en een goede horeca. 

Een veelzijdige vakantiebestemming

De Belgische Ardennen is een veelzijdige 

vakantiebestemming. Vlakbij en toch heel anders dan 

Nederland. In de Ardennen kunt u kiezen uit een 

inspannende of ontspannende vakantie. Hier voelen 

Bourgondiërs zich thuis, want in deze streek genieten 

mensen van de natuur, rust, ruimte en lekker eten en 

drinken.
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Panoramacamping Petite Suisse
Dochamps
Tel +32 (0)8 44 44 030   www.petitesuisse.be

Camping de Chênefleur
Tintigny
Tel +32 (0)6 34 44 078   www.chenefleur.be

Camping Spa d’Or
Sart-lez-Spa
Tel +32 (0)8 74 74 400   www.campingspador.be

Camping Parc La Clusure
Bure-Tellin
Tel +32 (0)8 43 60 050   www.parclaclusure.be

Petite Suisse ligt tegen een zuidhelling in de 
Belgische Ardennen en is opgebouwd uit 

terrassen met een magnifiek uitzicht op 
de omgeving. Op het terrein zijn vele 
activiteiten mogelijk zoals een partijtje 
tennis, een spelletje jeu-de-boules of 
een duik in het zwembad. In de bar 

geniet u van een Belgische biertje of 
een kopje koffie, en ’s avonds kunt u 

terecht in het restaurant voor dagelijks 
wisselende gerechten.

Camping de Chênefleur is schitterend 
gelegen in een prachtig stukje natuur, 

direct aan de rivier de Semois, waar 
kinderen eindeloos kunnen spelen. De 
kinderen kunnen zich ook vermaken 
in het verwarmde zwembad of 
meedoen met de activiteiten van het 

enthousiaste recreatieteam. Beleef een 
ontspannen vakantie en ontdek hier de 

charme en veelzijdigheid van de Belgische 
Ardennen en Gaumestreek.

Spa d’Or is een gezellige familiecamping, 
gelegen net onder Maastricht aan het 

begin van de Belgische Ardennen. De 
camping is landelijk gelegen en heeft 
een natuurlijke uitstraling. Onderaan 
het landelijke terrein stroomt een 
beekje richting een nabijgelegen 

forellenmeer. Tot de vele uitstekende 
faciliteiten behoren een verwarmd 

zwembad, een restaurant met terras, een 
snackbar, een supermarkten en een groot sportveld.

Het gezellige vakantiepark Parc La Clusure 
ligt in het hart van de prachtige Belgische 

Ardennen, in het groene dal van de 
rivier de L‘Homme. De kwalitiets-
camping beschikt over vele faciliteiten, 
een verwarmd zwembad met apart 
kinderbad, een veelzijdige en 

professionele horeca en een origineel 
recreatie- en buitensportprogramma. 

Iedereen kan hier van een complete vakantie 
genieten.

BestCamp

BestCamp is specialist van campingvakanties in België. De campings staan 

bekend om hun natuurlijke ligging, ruime kampeerplaatsen, eersteklas 

voorzieningen en unieke recreatie- en buitensportprogramma’s. Verspreid over 

de Ardennen, van Spa tot aan de Franse en Luxemburgse grens, vindt u vijf 

campings met een beoordeling van 4 tot 4½ ster. De campings met 

zwembad zijn geschikt voor een korte of langere vakantie, maar ook voor een 

tussenstop op weg naar het Zuiden. Naast kampeerplaatsen, biedt BestCamp 

ook de mogelijkheid om een bungalow, stacaravan of tent te huren. Op de 

campings wordt Nederlands gesproken. Meer informatie: www.bestcamp.nl of 

bel in Nederland met 070-8900620 voor een gratis brochure.

Steden en dorpen

Bouillon, La Roche, Bastogne, Spa en Durbuy. Het 

zijn voorbeelden van prachtige steden en dorpen die 

een bezoek waard zijn. Hier geen massatoerisme, 

maar pittoreske straatjes, souvenirwinkeltjes, prachtige 

tuinen en een goede horeca. 

Een veelzijdige vakantiebestemming

De Belgische Ardennen is een veelzijdige 

vakantiebestemming. Vlakbij en toch heel anders dan 

Nederland. In de Ardennen kunt u kiezen uit een 

inspannende of ontspannende vakantie. Hier voelen 

Bourgondiërs zich thuis, want in deze streek genieten 

mensen van de natuur, rust, ruimte en lekker eten en 

drinken.
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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…
Camping “Villa al Mare”  
& Residence “Le Dune” 1ª Cat 

Via del Faro, 12
30013 Cavallino-Treporti (VE) - Italy 

Tel. +39 041 968066
Fax +39 041 5370576
info@villaalmare.com
www.villaalmare.com

My perfect Holiday
CAMPING | BUNGALOWS

NEW MOBILE HOMES
APARTMENTS | RESIDENCE

Beach Service, Wi-� , Bikes Rental and Jacuzzi INCLUDED
from 01.05.2014 to 14.07.2014

and from 01.09.2014 to 20.10.2014
CHECK OUR SPECIAL OFFERS
on www.villaalmare.com!

30013 Cavallino-Treporti (VE) - Italy 

Beach Service, Wi-� , Bikes Rental and Jacuzzi 

COMUNE DI
CAVALLINO
T R E P O R T I

Camping “Villa al Mare” *** open from 18.04.2014 to 20.10.2014
Residence “Le Dune” 1ª Cat. open from 26.02.2014 to 20.10.2014



Ruim 3000 uitgebreide campingbeschrijvingen

www.alanrogers.nl

Op zoek naar
onafhankelijk
geselecteerde
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inspirerende vakantiebestemmingen voor kampeerders

Destinations

Reis mee naar  Vendée * Duitse Oostzeekust en Oost-Beieren *  

Belgische Ardennen 

Alles over Alan Rogers Awards 2013 * Camping Cheque 

De beste campings  Glamping * Attractieparken  * Wellness * Golf *  

Naturisme * Fietsen
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