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Camping- u. Ferienpark Wulfener Hals · Wulfen · D-23769 Fehmarn 
Tel. +49(0) 43 71-86 28  0 · Fax +49(0) 43 71-37 23 · info@wulfenerhals.de · www.wulfenerhals.de

Gouden medailles in de 
landenwedstrijd „voorbeeldige 
campings“ van 1988 tot 2006.

D-150-00039

DTV, DCC, ECC:

Direct reserveren via het

„Zoeken + Boeken“-systeem

www.wulfenerhals.de

Gasten krijgen 30% 

korting op een week 

Greenfee in golfpark 
Fehmarn

Apart camperpark met 

uitgebouwd toilet-
gebouw

• Camping
• Huurcaravans 

• Appartementen, campers

•  9 holes golfbaan voor iedereen 

rechtstreeks op de 18 holes golfbaan

• Apart terrein voor kampeerwagens

• Verwarmd zwembad

CAMPING LE NAUZAN PLAGE����

39 avenue de Nauzan Plage
17640 VAUX SUR MER
Tel: +33 (0)5 46 38 29 13 
Fax: +33 (0)5 46 38 18 43
contact@campinglenauzanplage.com

Viersterrencamping, gelegen tussen Royan en Saint 
Palais sur Mer in Charente Maritime, op 450 m van het 
strand en 800 m van het centrum van Vaux sur Mer 
(dagelijkse markt in het seizoen).

www.campinglenauzanplage.com

Welcome Campings Luxemburg

Camping Ettelbruck
88, Chemin de Camping - L-9022 Ettelbruck

Tel.: 00 352 81 21 85

Camping Op dem Déich Vianden
Rue Neugarten - L-9422 Vianden

Tel.: 00 352 83 43 75

www.campingettelbruck.com
tel:  00 352 81 21 85 ■ e-mail: ellen.ringelberg@gmx.de
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Natuurpark La Brière De Loir. Foto Alex
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Pays de la  Loire
Rivieren, wetlands en de oceaan 

Pays de la Loire (Landen aan de Loire) is de naam van de West-Franse re-

gio die in 1955 nieuw werd samengesteld met als doel een economische 

eenheid te vormen met Nantes als belangrijkste centrum. Toeristisch 

gezien is het een gebied met grote verschillen: in het noorden liggen de 

landelijke en relatief onbekende departementen Mayenne en Sarthe, in 

het zuiden is de kust van de Vendée goed voor 5 miljoen bezoekers per 

jaar en in het midden legt de rivier de Loire haar laatste paar honderd 

kilometer af door de departementen Maine-et-Loire en Loire-Atlantique 

om uit te monden in de Atlantische Oceaan.

Gezicht op Sainte-Suzanne. Foto J.P. Morteveille
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Pays de la Loire

Kusttoerisme 
De Vendée neemt historisch gezien een bijzondere 

plaats in omdat het departement is losgeweekt van de 

oude provincie Poitou. Daarnaast is het voor het toe-

risme een van de belangrijkste departementen van het 

land. Het grote aantal campings in dit stukje Frankrijk 

betekent ook dat de Vendée in onze campinggidsen 

een apart hoofdstuk vormt. Wij hebben in dit maga-

zine al eerder aandacht besteed aan de Vendée, dus 

wie meer wil lezen over de badplaatsen, dierentuinen, 

pretparken en andere bezienswaardigheden verwij-

zen wij graag naar Destinations nummer 3 (online op 

alanrogers.nl.).

Romeinen, ridders en Azteken
Wie de streek Mayenne wil verkennen zou de weg 

door het wijde dal van de gelijknamige rivier kunnen 

volgen, die van noord naar zuid loopt en uiteindelijk 

uitmondt in de Loire. Maar je kan de rivier ook per boot 

afzakken of gedeeltelijk met de kano verkennen. De reis 

begint in het provinciestadje dat ook Mayenne heet. 

Het heeft een 18de-eeuws kasteel, pal aan de rivier, 

waarin een interessant museum gevestigd is, en mooie 

oude huizen en pleinen. Er is genoeg levendigheid om 

de stad als uitvalsbasis te kiezen voor een kortere of 

langere vakantie en de grotten, kastelen en meren in de 

omgeving te bezoeken. 

Bij het dorp Jublains liggen resten van een 

Romeinse stad met een tempel, een theater en ther-

men. De ruïnes zijn bij de bouw van het kasteel van 

Mayenne gebruikt als steenleverancier. Meer leven vind 

je in Sainte-Suzanne, een van de (vele) ‘plus beaux vil-

lages de France’, een monumentaal dorp omringd door 

vestingwerken, die hoog boven de omgeving uitsteken. 

Binnen de muren loop je door schilderachtige straatjes 

om het 17de-eeuwse kasteel met donjon te bezoeken 

of de 11de-eeuwse burchttoren te beklimmen voor het 

mooie uitzicht. In de nabijgelegen, gereconstrueerde 

13de-eeuwse boerderij La Ferté-Clairbois vinden ten-

toonstellingen en evenementen plaats, zoals ridderspe-

len. Misschien leuk met de kinderen?

Dolmen de la Contrie.Foto Pymouss

Musée Tatin. Foto Mayenne Tourisme

Cité Plantagenet, Le Mans. Foto Selbymay
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Loir, pampa en wildwest
Ook het departement Sarthe dankt zijn naam aan 

een rivier die van noord naar zuid stroomt. Alle wegen 

in Sarthe leiden naar de centraal gelegen stad Le Mans. 

Rondom de stad liggen vier toeristische streken: Maine 

Normand (in het noorden) met de Alpes Mancelles en 

de wouden van Perseigne en Sillé-le-Guillaume; Perche 

Sarthois (in het oosten), rijk aan kunst en geschiedenis; 

Vallée de la Sarthe (in het westen) met bloeiend rivier-

toerisme; en Vallée du Loir (in het zuiden) met de rivier 

de Loir (zonder e op het einde) die de vroegere konink-

lijke verblijven en de wijngaarden van water voorziet.

Naast de vele bevaarbare rivieren en de 300 kaste-

len, waarvan er zo’n 30 bezocht kunnen worden zijn er 

twee bijzondere attracties te noemen die leuk zijn om 

met kinderen te bezoeken. In La Flèche ligt een gewel-

dige dierentuin waar de dieren zoveel mogelijk in hun 

natuurlijke omgeving verblijven. Weinig kooien dus en 

veel soorten die er zich voorplanten, zoals witte leeu-

wen, nijlpaarden, olifanten, jachtluipaarden en ocelots. 

Het grote terrein is verdeeld in verschillende gebieden. 

Je loopt er van de Savanne, via het Berenparadijs, het 

Hoge Noorden, de Pampa en het Tropisch Regenwoud 

naar het Nocturama en ben je moe geworden dan kan 

je op de tribune plaatsnemen om een show te bewon-

deren met zeeleeuwen, roofvogels of papegaaien. 

Papea City (Parc d’Attractions Pour Enfants et 

Adultes) aan de rand van Le Mans is een pretpark 

voor kinderen met wildwest-thema. Waterattracties 

en achtbanen vormen de hoofdmoot, en voor kleinere 

kinderen zijn er de dierenboerderij en boottochten op 

een groot meer. 

Le Mans is een mooie, levendige stad met een 

kathedraal in het centrum en vooral bekend van de 

24-uurs race, waarvan je het circuit met eigen auto 

gedeeltelijk kan volgen. Het meest spectaculair is 

echter het oude centrum, de Cité Plantagenet, waar 

acteurs als Gérard Depardieu en Leonardo di Caprio 

optraden in dit middeleeuwse decor van vakwerkhuizen 

en herenhuizen uit de renaissance, omgeven door een 

indrukwekkende Romeinse muur uit de derde eeuw.

Terug naar de rivier komen we uit in de departe-

mentale hoofdstad Laval, bestaande uit middeleeuwse 

straatjes, een kathedraal en een oude gotische brug, 

waarvandaan je een mooi uitzicht hebt op de kade 

en de huizen. Een van de musea in de stad heeft een 

bijzondere collectie naïeve kunst met werken van o.a. 

de in Laval geboren schilder Henri Douanier-Rousseau. 

Aan een andere stadgenoot is iets zuidelijker een 

bijzonder museum gewijd met beelden, schilderijen en 

mozaïeken. Het Musée Robert Tatin, bij Cossé-le-

Vivien, is een magische plek die de kunstenaar zelf in 

twintig jaar tijd heeft vormgegeven, geïnspireerd door 

de Azteken, de geschiedenis van Bretagne, Picasso en 

Jeanne d’Arc. 

De laatste grotere stad in het departement is het 

wederom aan de rivier de Mayenne gelegen Chateau-

Gontier, dat zich onderscheidt door een groot aantal 

tuinen, waarin je heerlijk kunt wandelen. Bijzonder zijn 

een middeleeuwse tuin bij de oude stadswal, de Jardin 

du Bout du Monde (het Einde van de Wereld) met 

prachtige oude eiken en kastanjes, en de Jardin des 

Senteurs met tachtig verschillende soorten bloemen en 

planten, geselecteerd vanwege hun bijzondere geuren.

De Loir bij Montrieux. Foto Jovil41
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Pays de la Loire

Zoutpannen, kiekendieven en 
mechanische olifanten

Loire-Atlantique wordt gedomineerd door de brede 

monding van de rivier de Loire, waaraan de belangrijke 

havenstad Saint-Nazaire en, meer landinwaarts, de 

historische hoofdstad van Bretagne, Nantes, liggen. 

De kust bestaat uit een afwisseling van woeste baaien, 

rotsige delen en zandstranden, met daartussen een 

afwisseling van badplaatsen en vissersdorpen. 

Al vele honderden jaren lang wordt er achter de kust 

bij Guérande zout gewonnen, gebruik makend van 

technieken die al door de Romeinen werden toegepast. 

In de Middeleeuwen was Bretagne de belangrijkste 

producent en exporteur van zout in Europa en ook nu 

nog zorgen een paar honderd zoutwerkers (‘paludiers’) 

voor de productie van een kwaliteitsproduct dat tot in 

de keukens van chefs als Paul Bocuse een belangrijke 

rol speelt. Er zijn verschillende bedrijfjes die u kunt 

bezoeken om uitleg te krijgen over de gebruikte metho-

den, er is een museum (Terre de Sel), maar het is ook 

geweldig om zelf rond te dwalen door het uitgestrekte 

netwerk van zoutpannen. Vooral bij zonsop- en onder-

gang kleuren de bassins zilver, blauw, groen of roze, al 

naar gelang de weersomstandigheden.

La Brière is een 

enorm natuurgebied 

ten noorden van de 

riviermonding van 

de Loire, met een 

moerasgebied 

dat na de Camar-

gue het grootste 

is van Frankrijk. 

Het bestaat uit 

kanalen, riet-

velden, voch-

tige weiden, 

turfputten 

en eilanden. 

Je kan de flora en fauna van het gebied op kleine 

platbodems (‘blins’) verkennen. Voortglijdend langs 

witte waterlelies en gele irissen kom je veel mooie 

vogels tegen, zoals reigers, kiekendieven, wintertalin-

gen en lepelaars. Hier en daar ligt een dorp waarvan 

de charmante huisjes vaak zijn bedekt met het riet uit 

de streek. Vanaf de kerk van Saint-Lyphard heb je een 

prachtig panoramisch uitzicht. 

Omslag Livre de Poche
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Kerhinet, La Brière. Foto Sigoise

La Baule was gedurende de eerste helft van de 

twintigste eeuw een van de meest exclusieve Franse 

badplaatsen. Nu vind je er een mix van grote villa’s, 

luxe hotels en appartementencomplexen langs de kust, 

die zorgt voor een bijzondere sfeer en een grote sociale 

diversiteit. 

Saint-Nazaire is de belangrijkste Franse zeehaven 

aan de Atlantische Oceaan, waar scheepswerven 

nog volop in bedrijf zijn en ook de luchtvaartindustrie 

belangrijk is. De stad wordt echter ook omgeven door 

veel goede stranden en heeft enkele, vaak aan de 

scheepvaart gerelateerde bezienswaardigheden. In 

een voormalige Duitse onderzeebootbasis, bevindt 

zich Escal’Atlantic waar bezoekers een virtuele reis 

kunnen beleven aan boord van een groot oceaanschip. 

De 78 meter lange Franse onderzeeboot Espadon uit 

1958 is open voor het publiek, je kan per bus een grote 

scheepswerf bezoeken of naar het historisch museum 

gaan van de stad, die in de Tweede Wereldoorlog voor 

een groot deel werd verwoest.

Nantes is nu de belangrijkste stad van de Pays de 

la Loire, maar was honderden jaren lang de hoofdstad 

van Bretagne. Je kan een bezoek aan het middel-

eeuwse centrum beginnen bij het indrukwekkende 

Kasteel van de Hertogen van Bretagne. Dit Bretonse 

paleis uit de 15de eeuw wordt omgeven door een 

slotgracht en herbergt een historisch stadsmuseum. 

Nantes heeft nog meer interessante musea (o.a. Jules 

Verne) en bezienswaardigheden, maar echt speciaal 

is het eiland waar vroeger veel industrie was en dat 

nu is omgetoverd tot een moderne wijk met goede 

restaurants en hippe bars. Les Machines de l’Ile is 

een atelier waar kunstenaars reusachtige mechanische 

dieren fabriceren, waarvan de grootste een olifant is 

van 12 meter hoog, die gebruikt wordt om mensen 

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

Camping l’Océan ligt op het schiereiland Le 
Croisic tussen het natuurpark La Brière en 

de badplaats La Baule. Waterliefhebbers 
kunnen zwemmen in zee en genieten 
van het waterparadijs op het terrein 
met verschillende baden, glijbanen, 
jacuzzi enz. In het restaurant kan je 

kiezen uit pizza’s, grillgerechten en 
verschillende menu’s (half of vol pension is 

mogelijk). Er is een groot aanbod aan 
sportvoorzieningen.

Domaine de l’Etang
Brissac Quincé (Maine-et-Loire)
Tel +33 (0)2 41 91 70 61   www.campingetang.com

Le Château du Deffay
Pontchâteau (Loire-Atlantique)
Tel +33 (0)2 40 88 00 57   www.camping-le-deffay.com

Dit natuurlijke terrein rondom een oude 
boerderij wordt doorsneden door een 

riviertje en telt twee vijvers waarin gevist 
kan worden. Wijn uit de eigen 
wijngaard is te koop in de 
levensmiddelenwinkel. De snackbar 
met terras ligt aan de rand van het 

buitenzwembad, kinderbad en overdekt 
bad. De camping zet zich in om mensen 

met een handicap een baan te bieden en 
beheert een recreatiepark met leuke attracties.

Mooi natuurlijk terrein rond een klein 
14de-eeuws kasteel met op de 

binnenplaats een bar, restaurant en 
zwembad en kinderbad met 
schuifdak. Een andere attractie vormt 
het (niet omheinde) meer waar 
uitstekend gevist kan worden en waar 

kinderen gratis kunnen waterfietsen. 
Trampoline, volleybal, jeu-de-boules, 

tafeltennis. Kleine supermarkt en 
broodservice. Schitterende wandel- en fietsomgeving.
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Ackerman
www.ackerman.fr

Pionier op het gebied van 

mousserende Loirewijnen vestigde 

zich in 1811 in het hart van 7 km 

onderaardse gangen, op sommige 

plekken wel meer dan 120 meter 

diep. Ingericht in ‘Jules Verne’-stijl.

Bouvet-Ladubay
www.bouvet-ladubay.fr

Schitterend gebouw, in 1851 

opgetrokken tegen een helling waar 

zich ondergrondse kelders doorheen 

slingeren. Een parcours met muziek en 

lichtspel voert je mee naar de ‘ver-

zwolgen kathedraal' van beeldhouwer 

Philippe Cormand.

Langlois-Château
www.langlois-chateau.fr

Familiebedrijf uit 1885 met wijngaarden die uitkijken 

over de Loire en Saumur. Wijnschool, bezoek aan de 

kelders en proeverij met uitleg.

Louis de Grenelle
www.louisdegrenelle.fr

In het centrum van Saumur, anderhalf uur durende 

rondleiding en een ludiek troglodietencircuit voor 

kinderen. 

Veuve Amiot
www.veuveamiot.fr

Kom alles te weten over de productieketen 

van deze beroemde bubbels: assemblage, 

tirage, prise de mousse, remuage,  

dégorgement, dosage en habillage.

Bezoek de 

wijnkelders van Saumur

opgetrokken tegen een helling waar 

zich ondergrondse kelders doorheen 

slingeren. Een parcours met muziek en 

zwolgen kathedraal' van beeldhouwer 

Langlois-Château
www.langlois-chateau.fr

Familiebedrijf uit 1885 met wijngaarden die uitkijken 

over de Loire en Saumur. Wijnschool, bezoek aan de 

kelders en proeverij met uitleg.

Louis de Grenelle
www.louisdegrenelle.fr

In het centrum van Saumur, anderhalf uur durende 

rondleiding en een ludiek troglodietencircuit voor 

kinderen. 

Veuve Amiot
www.veuveamiot.fr

Kom alles te weten over de productieketen 

van deze beroemde bubbels: assemblage, 

tirage, prise de mousse, remuage, 

dégorgement, dosage en habillage.

Apocalyps, troglodieten en fillettes
Maine-et-Loire heeft een gevarieerd landschap 

met heuvels en bossen in het noorden en zuiden, en 

in het midden het brede dal van de Loire. Angers is de 

centraal gelegen hoofdstad, met als meest opvallende 

bouwwerk het door 17 torens versterkte kasteel uit de 

13de eeuw, de vroegere verblijfplaats van de hertogen 

van Anjou. In een speciaal opgericht gebouw op de 

gronden van dit kasteel hangt het beroemde wandtapijt 

van de Apocalyps. Dit grootste wandtapijt ter wereld 

met een lengte van 100 meter laat in 76 doeken scène 

voor scène het bloedstollende verhaal van de apoca-

lyps van Johannes zien: de hele goddelijke openbaring 

aan het slot van het Nieuwe Testament. 

De wijngaarden van Anjou-Saumur liggen voor-

namelijk ten zuiden van de Loire en langs de oevers 

van zijrivieren. Het milde klimaat hier is ideaal voor 

de wijnbouw, terwijl de verschillende bodemsoorten 

– kiezel, kalk, klei, zand, leisteen, mineralen – zorgen 

voor een grote variatie in druivenrassen en wijntypen. 

Zoet, droog, rood, wit, rosé en mousserend: iedere 

wijnsoort wordt hier geproduceerd. In en rond Saumur 

zijn kilometers lange onderaardse gangen uitgehakt in 

het tufkrijt dat werd gebruikt bij de bouw van kastelen 

en kerken. In deze zogenaamde troglodieten hebben 

zich verschillende wijnhuizen gevestigd, vanwege de 

constante temperatuur die ondergronds heerst en die 

voor het opslaan en rijpen van wijn nodig is. 

www.alanrogers.nl/destinations 11



In de omgeving van Angers werkten rond 1905 nog 

2000 mensen in de leimijnen. In Trelazé is een van die 

mijnen nog volop in bedrijf om lei te winnen, dat vooral 

als bouwmateriaal en op daken van huizen wordt 

gebruikt. In Noyant-la-Gravoyère sloot de Mine Blue 

in 1985 en heeft de gemeente met vallen en opstaan 

van het complex een educatieve, 

toeristische attractie gemaakt, die 

erg leuk is om te bezoeken, als 

je ten minste geen last hebt van 

claustrofobie. Met een geel treintje 

daal je af naar een diepte van 126 

meter en krijg je door middel van 

een prachtige licht-en-geluid-voor-

stelling te zien hoe men vroeger 

de leisteen uithakte en naar boven 

haalde. 

De Pays de la Loire kent een 

eigen variant van het balspel 

dat verwant is met het Franse 

pétanque of jeu-de-boules en het 

Engelse bowls. Het heet boule de 

fort en kent ook een Vlaamse variant, krulbollen gehe-

ten. Het heeft met bowls gemeen dat de ballen niet 

rond zijn en daarom na de worp een elliptische baan 

beschrijven. Het spel wordt zowel buiten als binnen 

gespeeld; binnen in zalen met een harde houten vloer 

die aan de randen enigszins opstaat.

Clubs verkrijgen hun inkomsten 

door de verkoop van consumpties 

aan de bar. Traditioneel is wijn 

de drank die het meest verkocht 

wordt, hoewel tegenwoordig veel 

spelers ook aan de sap zijn. De 

(goedkope) wijn wordt door het 

bestuur uitgekozen en voor de 

mannen in kleine flesjes uitge-

schonken, die fillettes oftewel 

‘meisjes’ worden genoemd. Bij 

vriendschappelijke wedstrijden is 

het gebruikelijk dat de verliezer 

betaalt voor de fillettes die tijdens 

de partij zijn soldaat gemaakt.

Pays de la Loire
Chateau Brissac. 

Foto Manfred Heyde
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Camping Chantepie
Saint Hilaire-Saint Florent (Maine-et-Loire)
Tel +33 (0)2 41 67 95 34   www.campingchantepie.com

Ruim opgezet terrein met 120 grote 
toerplaatsen op gras, gelegen in een 

bijzonder natuurgebied vlakbij Saumur, 
te midden van wijngaarden en met 
uitzicht op de Loirevallei. De camping 
wordt beheerd door een vereniging die 
als doel heeft vast werk te bieden aan 

mensen met een handicap. Complete 
voorzieningen, ook voor kinderen, met o.a. 

een zwembad met overkapping, winkel en 
bar-brasserie.

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

Mooi chaletpark in een rustige omgeving, 
dichtbij het Lac du Jaunay waar 

uitgebreide mogelijkheden zijn om te 
wandelen, fietsen en watersporten en 
op 15 kilometer van de stranden. 
Voorzieningen zijn o.a.: 
binnenzwembad, verwarmd zwemmeer 

met zandstrand en terras voorzien van 
ligstoelen, bar, restaurant, afhaalservice, 

sportterrein, speeltuinen, kinderclub, 
fietsverhuur, vers brood. NB: geen toerplaatsen.

Troglodietenwoningen
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GRATIS

Meld u vandaag aan op 
alanrogers.nl/travelcard... 
en profiteer!
 

Stap 1
Ga naar www.alanrogers.nl/travelcard en maak een account aan. U 
ontvangt een e-mail met een link om uw account te activeren.

Stap 2
Vul uw adresgegevens in en ontvang uw Travel Card per post. Of – als u al 
een kaart heeft – registreer uw Travel Card.

Stap 3
Na registratie heeft u direct toegang tot het exclusieve gedeelte van de 
website.

Stap 4
Uw kaart wordt geactiveerd. Nu kunt u uw Travel Card gebruiken en 
genieten van veel voordeel en kortingen. 

De Alan Rogers 
Travel Card

alanrogers.nl/travelcard

  De voordelen op een rij

 •  Kortingen op meer dan 1000 
campings in heel Europa

•  Leukste Dagje Uit: kortingen 
op (dag)attracties in Nederland

•  Ledentarief op 100 campings 
van de Caravan Club

•  Exclusief gedeelte op onze 
website voor kaarthouders

•  Korting op Alan Rogers 
Campinggidsen

Met de Alan Rogers Travel Card kunt u 

volop gebruikmaken van de voordelen 

en kortingen die we in samenwerking 

met campings en andere partners aan u 

kunnen bieden.
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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.

Camping De Lilse Bergen 
Vlaanderen 
5% korting op allekampeerplaatsen

Camping Ile de Faigneul 
Wallonië 
20% korting in het 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

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

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

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

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

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 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

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 Cala Gogo Catalonië 
Kampeerplaats voor €16 in 
laagseizoen

Camping Valdevaqueros 
Andalusië 
10% korting op kampeerplaatsen 
in het hele seizoen

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
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Beleef  
Het Leukste Dagje Uit
Attracties in Nederland

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 voor-

deel kan bestaan uit korting op de toegang, extra’s tijdens uw verblijf of bijzondere 

arrangementen gedurende het jaar.

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.

hetleukstedagjeuit.nl alanrogers.nl/travelcard

Op deze pagina een selectie van deelnemende attracties.

Rondvaartbedrijf Kool, 
Groningen

Drouwenerzand Attractiepark, 
Drouwen

Fun Valley, Maastricht

Labyrint Drielandenpunt, Vaals

Recreatiepark Linnaeushof, 
Bennebroek

Miniworld Rotterdam, 
Rotterdam

Skidome, Rucphen en 
Terneuzen

Zee Aquarium, Bergen aan Zee

Indoor Skydive, Roosendaal

Amusementspark Tivoli, Berg 
en Dal

De Tuinen van Appeltern, 
Appeltern

Sprookjeshof, Zuidlaren

Koningin Juliana Toren, 
Apeldoorn

Wunderland Kalkar, Kalkar 
(Duitsland)

Betuwe Strand Recreatie, 
Beesd

Wijnhoeve de Colonjes, 
Groesbeek

Vakantie- & Attractiepark 
Slagharen, Slagharen

De Holle Bolle Boom, 
Tuitjenhorn

Coronel Kartracing, Huizen
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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!
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Wie nog nooit in winterse omstan-

digheden heeft gekampeerd, kan 

zich waarschijnlijk niet voorstel-

len dat het ook een comfortabele 

manier kan zijn om met een cara-

van te verblijven op een camping. 

Met de juiste uitrusting is zo’n 

vakantie echter een gezellig en 

gezond alternatief voor hotel of 

appartement. Een goede camping 

met de juiste voorzieningen is wel 

een voorwaarde, tenzij je echt wil 

survivallen. In Oostenrijk zijn veel 

campings te vinden die geschikt 

zijn voor een wintersportvakantie. 

U vindt ze in de Europa-gids van 

Alan Rogers en op deze pagina’s.

Winterkamperen in 

Oostenrijk

18 www.alanrogers.nl/destinations



Hallstatt.  

Foto Popp Hackner

Sleeën in Schladming.

Foto Peter Burgstaller

Weissensteinhütte bij Lienz.

Foto Andreas Hofer
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Voorzichtigheid is geboden en veiligheid moet voorop-

staan, les nemen is een must en een goede uitrusting, 

met name een goed passende helm, verkleint de kans 

op blessures.

Sneeuwschoenwandelen
De mens ploegt 

al duizenden jaren 

door de sneeuw 

op speciale 

schoenen, maar 

tegenwoordig zijn 

er enthousiaste-

lingen op ieder 

niveau, die met 

sneeuwschoenen 

Winterkamperen in Oostenrijk

De 101 beste wintercampings  
in de Alpen

In november 2014 verschijnt bij de Duitse uitgever Dolde Medien 

‘Die 101 besten Campingplätze für Winterurlaub in den Alpen’. Deze 

duitstalige gids is samengesteld en geproduceerd door Alan Rogers.  

Meer informatie: www.doldemedien.de onder Campingführer.

Skiën
Skiën leren kost tijd en geduld, maar wie het een 

beetje onder de knie krijgt wordt beloond, want het 

afdalen van een witte sneeuwpiste tussen de den-

nen, met op het juiste moment het toepassen van de 

bochtentchniek, geeft een enorme kick. En na gedane 

inspanningen lonkt de après-ski! Het is van belang 

de juiste kleren aan te schaffen, kleren waarin je niet 

nat wordt, want wie valt – en wie valt er niet – komt in 

aanraking met de sneeuw, die zo dicht op het lichaam 

onmiddellijk smelt. Het is ook zeker geen weggegooid 

geld om al in Nederland skiles te nemen op een piste 

met kunstsneeuw of op een droge helling. De technie-

ken die je daar moet maken zijn precies hetzelfde als in 

de echte bergen. 

Snowboarden
Snowboarden is een kruising tussen skateboarden 

en skiën en heeft aan populariteit gewonnen sinds het 

als wintersport werd opgenomen in het programma van 

de Olympische Spelen 1998. Voor jongeren tussen de 

18 en 24 jaar is het de favoriete tak van wintersport, 

vanwege de stijl en technieken en vanwege het  

‘coolere’ imago, vergelijkbaar met skateboarden.  

Wie eenmaal, gewapend met sneeuwkettingen, wollen truien en propaangas, is gearriveerd op 

het kampeerterrein (voor wintertips: zie Destinations nummer 1 via alanrogers.nl), staat voor de 

keuze op welke manier te profiteren van de witte wereld van sneeuw en ijs. Wordt het glijden, 

tochten maken of toch binnen blijven? Er zijn meer wintersporten dan je denkt! 

Tannheim. Foto Sören

20 www.alanrogers.nl/destinations



aan wandeltochten maken of het zelfs als een heuse 

sport beoefenen. Er gaat niets boven het maken van 

een nieuw spoor door de knisperende sneeuw in de 

witte natuur, het is ongevaarlijk, makkelijk, relatief goed-

koop en leuk voor alle leeftijden.

IJsklimmen
Het beklimmen 

van ‘opstaand 

ijs’, een gletsjer-

wand of bevro-

ren waterval, 

heet ijsklimmen 

(‘Eisklettern’ in het 

Duits). Geen sport 

voor bangeriken 

en niet iets wat je 

onvoorbereid en zonder deskundige begeleiding kunt 

gaan doen. Je hebt er een goede lichamelijke conditie 

voor nodig en geen hoogtevrees. De uitrusting bestaat 

uit ijsbijlen, stijgijzers, ijsschroeven (doorgaans met 

shock-absorbers) en warme kleding. Echt een sport 

voor adrenaline-junkies!

Toerskiën
Het verschil met gewoon skiën is dat je niet alleen 

afdaalt maar ook naar boven klimt (en dus niet de lift 

neemt, want die is niet in de buurt), gebruik makend 

van zogenaamde stijgvellen die onder de ski’s worden 

gebonden. Het spreekt voor zich dat enig uithoudings-

vermogen vereist is voor deze discipline. Het seizoen 

loopt in de Alpen van december tot mei en het is 

mogelijk om meerdaagse tochten te maken, waarbij in 

berghutten overnacht wordt.

Sleeën
Sleeën is iets voor alle leeftijden, maar vooral de 

jongsten een goed alternatief voor skiën. Leuk om te 

doen met het hele gezin en bijzondere vaardigheden 

heb je er niet voor nodig. Zorg voor kleren die water-

dicht zijn en doe handschoenen aan. De tocht op de 

helling terug naar boven zorgt ervoor dat je warm blijft!

 

Via ferrata
Via ferrata is Italiaans voor ‘ijzeren weg’ (in het Duits 

‘Klettersteig’) en staat voor een parkoers dat met staal-

kabels is uitgezet langs een rotswand. De staalkabels 

zijn een beveiliging voor de gebruiker, maar ook een 

hulpmiddel om zich in evenwicht te houden of zich 

eraan op te trekken. Op moeilijkere stukken kom je ook 

steunen, bruggen en afdaaltouwen tegen. Er bestaan 

via ferrata van verschillende moeilijkheidsgraden, dus 

iedereen kan het een keer proberen. Soms zijn er 

speciale trajecten voor kinderen. Helmen en veiligheids-

kleding worden meestal verschaft.

Stoeltjesliften
Wanneer je er 

niets voor voelt 

om je uit te sloven 

op de skihellin-

gen of wanneer 

de sneeuw niet 

goed genoeg is, 

is het heerlijk om 

plaats te nemen 

in een stoeltjeslift 

en vanuit die comfortabele positie te genieten van het 

berglandschap. Wanneer je boven bent kun je iets gaan 

drinken of eten in een etablissement en eventueel een 

kleine wandeling maken, alvorens weer met de lift naar 

beneden te gaan om het landschap van de andere kant 

te bekijken.

Spa
Het is helemaal niet nodig om je eerst af te beulen op 

een sneeuwhelling om een van de spa’s te bezoeken 

die je in veel luxe berghotels kunt vinden. Natuurlijk ligt 

daar de nadruk op massages die de spieren weer los 

maken en blessures voorkomen, maar gezichtsbehan-

delingen, sauna’s, 

Kneipp-therapie 

en persoonlijke 

gezondheidspro-

gramma’s zijn 

maar enkele voor-

beelden waarmee 

niet-skiërs hun 

dagen kunnen 

doorbrengen.

Hotel Eder, Maria AlmSkiën in het Ötztal. Foto Peter Burgstaller
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Winterkamperen in Oostenrijk

Kindvriendelijke voorzieningen zoals eigen 
pistes en liften, skilessen of speciale junior-
maaltijden vind je praktisch overal in 
Oostenrijk. Maar er zijn ook plekken waar 
men zich extra inspant om het kinderen en 
hun ouders helemaal naar de zin te maken. 

In de kinderskiwereld Weissensee in Karinthië zorgt 

de beer Meterix voor leuke kortingen. Hoe kleiner je 

kind hoe gunstiger het tarief. Dan is er ook Bobo de 

pinguin die de kleintjes begeleidt tijdens hun eerste 

pogingen op de latten. Verder is er een een kinderclub 

met eigen opvang.

Op de Riesneralm in het Donnersbachwald vind je 

de eerste kinderskischommel en de langste lopende 

band van Oostenrijk, waarop de jongsten veilig en com-

fortabel naar boven glijden. Daarnaast is er ook een 

tovertapijt en een hindernissenparcours.

In het Tannheimertal is er een Sioux-dorp, twee 

warme sprookjesiglo’s, een reuze-buizenglijbaan en een 

groot sneeuwpark met dieren uit het stenen tijdperk. 

En op de Kreischberg gaan kinderen graag naar het 

dinobos of naar Yabaa Dabba Doo-land.

In McDumboland in Fieberbrunn/Pillerseetal kun-

nen kinderen verkleed als indiaan de piste op, er is een 

grote kinderolympiade met veel behendigheidsspelletjes 

en een afscheidspicknick op de McDumboberg met de 

gelijknamige mascotte.

In Oostenrijk bestaat een kwaliteitslabel voor perfecte 

kinderbegeleiding tijdens de wintervakantie: ‘Welcome 

Beginners’ garandeert onder andere een speelplaats 

voor kinderen, hele dagen kinderopvang en een thema-

kinderland met mascotte. Op dit moment dragen 15 

skigebieden in Oostenrijk dit label.

Speciaal voor de kinderen

Dit is een kleine, ongerepte 
particuliere camping gelegen 
tussen de bergen in het 
Pitztal en een ideale 
uitvalsbasis voor wandelingen 
en wintersporten. Een gratis 
skibus brengt u naar drie 
skigebieden, waaronder de 
3500 meter hoge Pitztaler 
Gletscher.

Mountain Camp Pitztal
Jerzens, Tirol
www.mountain-camp.at
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Tiroler Zugspitze
Ehrwald (Tirol)
Tel +43 (0)56 732 309   www.zugspitze-resort.at

Rondom Camping Tiroler Zugspitze kunt u 
skiën, langlaufen, rodelen, schaatsen, 

winterwandelen, curling, sneeuwschoen-
wandelen en nog veel meer. U bent 
hier dus zeker van een gevariëerde 
sport-en wintervakantie in Tirol. Het 
moderne receptiegebouw bij de ingang 

herbergt een prima restaurant met 
terras, dat zowel voor gebruikers van de 

naastgelegen kabelbaan als campinggasten 
bestemd is.

Park Grubhof
St. Martin bei Lofer (Salzburg)
Tel +43 (0)65 888 237   www.grubhof.com

Kur-Camping Erlengrund
Bad Gastein (Salzburg)
Tel +43 (0)64 343 0205   kurcamping-gastein.at

Ligging en voorzieningen van Park Grubhof 
zijn ideaal voor een verblijf in de winter. 

Vlak bij de skipiste biedt het terrein zeer 
grote plaatsen met alle comfort voor 
de winterkampeerder, zoals 
elektriciteit, gas, water en afvoer – ook 
bij vorst. U vindt er een restaurant, een 

café, een winkel en een fantastische 
sauna en wellnessruimte. Het 

familieskigebied de Almenwelt Lofer ligt op 
2 kilometer en is bereikbaar met de gratis skibus.

Erlengrund wordt omringd door beboste 
bergen en ligt iets ten noorden van 

kuuroord Bad Gastein. Voor een 
familievakantie, actieve vakantie, voor 
ontspanning of om te kuren – de 
camping voldoet in alle jaargetijden 
aan uw wensen. In de winter is het 

een fantastisch gebied om te skiën, 
sleeën, langlaufen en wandelen. Na een 

dag volg actie kun je een duik nemen in het 
warme water van de nabijgelegen thermen.
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Camping Sölden
Sölden (Tirol)
Tel +43 (0)52 542 6270   www.camping-soelden.com

Sölden is een goed uitgeruste gezinscamping 
in de Ötztaler Alpen, die in 2013 zijn 

50-jarig bestaan vierde. Er is een 
uitstekend spa- en wellness-centrum 
met een Finse sauna, een stoombad, 
een infraroodcabine en een 
comfortabele ontspanningsruimte. Deze 

faciliteiten zijn gratis tijdens het 
winterseizoen. Bijzonder is de grote indoor 

klimwand. Sölden is een geliefde 
wintersportbestemming met veel mogelijkheden.

Camping Seeblick Toni
Kramsach, Tirol
Tel +43 (0)53 376 3544   www.camping-seeblick.at

Seeblick Toni is een mooie camping in het 
Alpbachtal Seenland, één van de 

aantrekkelijkste landschappen van Tirol 
en in elk jaargetijde de garantie voor 
belevenisrijke vakanties. Gratis Skibus. 
AANBIEDING VOOR DE LEZER: op 
vertoon van dit magazine verblijft u bij 

Seeblick Toni 7 nachten voor de prijs 
van 6 (geldig in voor- en naseizoen tot 15 

april 2015 en niet in combinatie met andere 
aanbiedingen).

Wie in Oostenrijk ’s winters iets 

anders wil eten dan knödelge-

rechten in een skihut kan op veel 

hooggelegen plaatsen culinair 

genieten. Een kleine greep om bij 

te watertanden.

Toprestaurants 

op grote hoogte

Hotel Koch, Matrei. Foto Henning Bode
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Adlerlounge (Oost-Tirol)
Adembenemend uitzicht vanaf 2600 meter op de 

Großglockner (3798 m) en 30 andere drieduizenders 

van de Hohen Tauern. Uitmuntende specialiteiten 

omgeven door moderne designmeubels en natuurlijke 

houtelementen.

Restaurant Alexander (Tirol )
Chef Alexander Fankhauser zwaait op 1500 meter 

hoogte de scepter in de keuken van Hotel Lamark en 

verrast de bezoeker met creatieve combinaties van vis 

en vlees.

Verwallstube (Tirol)
Voor uitstekende visgerechten op 2085 meter 

hoogte moet je in het skigebied van St. Anton am Arl-

berg zijn. Specialiteit: bouillabaisse met knoflookbrood 

en aioli.

Passhöhe (Steiermark)
Direct aan de bergpasovergang in Hohentauern op 

1274 meter hoogte wacht fijnproevers liefdevol bereide 

biogerechten van regionale producten.

Restaurant Arnold Pucher (Karinthië)
Chef de cuisine Arnold Pucher nodigt je uit tot 

culinair genieten in het restaurant van Hotel Wulfenia op 

1500 meter hoogte. De meeste gerechten bereidt hij 

alleen met hoogwaardige olijfolie, zonder andere vetten 

en kruiden.

Verwallstube

Slot Belvedere, Wenen. Foto Popp Hackner
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LeadingCampings 

(advertorial)

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

het een LeadingCamping. Bij de leden van deze 

kwaliteitsgroep maken geschoold personeel, 

onberispelijke faciliteiten, gevarieerde 

sportaanbiedingen, fantasievolle 

recreatievoorzieningen, voorbeeldige wellnessoases 

en een uitstekende gastronomie het verschil.

Outdoor
Hospitality Parks
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Accommodaties
Vandaag zijn de LeadingCampings zowel perfectio-

nisten van de klassieke camping als voortrekkers van 

de Glamping-trend (Amerikaanse samentrekking van 

glamour en camping), waarbij het gaat om exclusieve 

vakantieaccommodaties die te huur worden aangebo-

den. Dit gaat van een luxueuze safaritent in koloniale 

stijl tot excentrieke boomhutten, van romantische 

bouwbiologische houten chalets tot stenen bungalows 

in een uitvoering die typisch is voor de streek. Deze 

vakantieverblijven hebben een hoge beleveniswaarde 

en bieden voor gezinnen met kinderen net meer onaf-

hankelijkheid dan hotels. 

De LeadingCampings zijn een vrije 

vereniging van onafhankelijke topcomplexen 

uit negen, binnenkort misschien wel tien 

landen van Europa. In het jaar 2013, het reeds 

19de jaar van het bestaan van de groep, zijn 

36 vijfsterrencomplexen samengegaan onder 

het handelsmerk van een maximale kwaliteit 

van het aanbod. Daarbij gaat het allemaal om 

trendsetters uit de branche, die al vroeg 

hebben geanticipeerd op de verandering in 

het campingtoerisme van budgetvakantie 

naar vrijetijdsfilosofie. 
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LeadingCampings 

(advertorial)

Kamperen
Vrijheid is ook het trefwoord voor alle gasten die 

hun eigen kamer meebrengen en dus reizen met een 

tent, caravan of camper. Om zonder de dwang van 

groepsgeest, kledingvoorschriften en etenstijden direct 

in de natuur te kunnen verblijven en toch omgeven te 

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

mensen echte outdoor-wellness – een versterking voor 

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

Campings bieden hun gasten buitengewone wellnes-

soases, sportfaciliteiten van topkwaliteit tot en met 

eigen golfterreinen, een uitstekende gastronomie, ook 

met halfpensionaanbiedingen en op verzoek zelfs een 

eigen tijdelijke badkamer. 

Vrije vereniging
De LeadingCampings publiceren hun catalogus 

en hun website in zeven verschillende taalversies, 

ondersteunen hun trouwe gasten met een aantrekkelijk 

bonussysteem, de LeadingsClub, en maken gebruik 

van een gezamenlijk reservatieplatform. Als enige 

groep in de Europese campingwereld controleren ze 

de kwaliteit van hun leden op regelmatige basis met 

speciaal opgeleide Mystery Guests. De LeadingCam-

pings hechten er bijzonder veel belang aan om geen 

keten te zijn met overal dezelfde filiaalbedrijven, maar 

ze vormen een vrije vereniging van individuele, meestal 
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door de eigenaars geleide ondernemingen. Daarom is 

geen enkele camping dezelfde, ze hebben allemaal hun 

eigen inrichting, hun eigen bijzondere troeven en ook 

hun eigen doelgroep. Wat de campings gemeen heb-

ben is hun bijzondere hart voor gastvrijheid. 

Internationaal
In tegenstelling tot verschillende nationaal opge-

richte verenigingen van topcampingcomplexen zijn 

de LeadingCampings momenteel de enigen, die met 

overgave de Europese gedachte in stand houden. Maar 

nog dit jaar breiden de LeadingCampings ook uit buiten 

Europa: De samenwerking met Best Parks in America 

maakt dit mogelijk. De trouwste Leading-gasten, de 

ongeveer 30.000 die lid zijn van de LeadingsClub, 

kunnen vanaf 2013 rekenen op verschillende voorde-

len als ze naar de USA reizen. Hun LeadingCard heeft 

dezelfde waarde als de BestGuest Card van de klanten 

van de Best Parks in America. Vanzelfsprekend geldt 

hetzelfde ook in de omgekeerde richting, want de Lea-

dingCampings zullen ‘BestGuests’ gelijkstellen aan hun 

eigen LeadingsClub-leden. Outdoor Hospitality Parks 

staan gewoonweg voor grenzeloos vakantieplezier.

Voor alle informatie over de 

LeadingCampings en de LeadingCard 

gaat u naar www.leadingcampings.com

of mailt u naar info@leadingcampings.com.
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Zonnige zand- en kiezelstranden, charmante kustplaatsen waar je lekker 

kunt eten, culturele en historische bezienswaardigheden die teruggaan 

tot de Romeinen en een glooiend binnenland dat met zijn wijngaarden 

en dorpen bovenop de heuvels doet denken aan Toscane, dat zijn in het 

kort de ingrediënten die van Istrië een populaire toeristenbestemming 

Istrië
Kliffen, grotten en truffels

Foto's Regionaal Toeristenbureau Istrië
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Foto W. Neuhuber

maken. Het grote schiereiland 

in de Adriatische Zee is voor 

90% Kroatisch grondgebied, 

een klein deel in het noorden 

is Sloveens en Italiaans.
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Anastacia en de gladiatoren in Pula 
Verschillende volken en culturen hebben het leven op 

Istrië beïnvloed. De Venetiaanse overheersing duurde 

acht eeuwen, Italië ligt vlakbij en Italiaans is de officiële 

tweede taal. In de vorige eeuw viel Istrië achtereenvol-

gens onder het gezag van de Habsburgers, Italië en 

Joegoslavië, voordat het in 1991 grotendeels tot de 

nieuwe natie Kroatië ging behoren. De eerste alloch-

tonen die sporen hebben achtergelaten die ook nu 

nog zichtbaar zijn, waren de Romeinen. Het mooiste 

voorbeeld is het grote amfitheater van Pula in het 

zuiden, waar vroeger vanaf de eerste eeuw ruim 20.000 

bezoekers naar de gladiatorengevechten konden 

kijken en waar nu internationale operagezelschappen 

en artiesten, zoals Jose Carreras, Anastacia en Eros 

Ramazotti, openluchtconcerten geven voor 5.000 

fans. In de ondergrondse gangen is een expositie te 

zien over de wijnbouw in Istrië. Pula, met ruim 60.000 

inwoners de grootste stad van het schiereiland, kan je 

verkennen met de City Tour, een bustocht van een uur 

met een audiopresentatie in 12 verschillende talen.

Istrië
- Zetel voor Clemens van Ohrid. 

Foto Klaus-Dieter Keller
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Midden in het hart van Istrië ligt het stadje Pazin, 

waarvan het middeleeuwse kasteel aan de rand van 

een 130 meter hoge klif ligt. Beneden de muren is de 

plek waar de rivier Pazincica een onderaardse grot in 

stroomt, een indrukwekkend natuurfenomeen dat Jules 

Verne insprireerde bij het schrijven van zijn sublieme 

avonturenroman Mathias Sandorf. Neem een kijkje in 

het Jules Verne-café en beleef het Jules Verne-festival 

in juni! In de omgeving zijn verschillende leuke oude 

stadjes te bezoeken en de 10 kilometer lange wan-

delroute St. Simon wordt van harte aanbevolen. Van 

de vele grotten die dit gebied telt zijn er vijf toegan-

Vijfhoekige toren en drieschepige 
basiliek in Porec

Ongeveer halverwege de westkust ligt de tweede 

stad Porec, gebouwd op een schiereiland van 400 bij 

200 meter, met rondom vele toeristische voorzieningen 

en daarom een zeer populaire bestemming. In het 

schitterend onderhouden historische centrum kan je 

aangenaam wandelen door straten die aangelegd zijn 

in de Romeinse tijd en musea, galerieën en stadspa-

leizen bezoeken. Een deel van de stadsmuren is goed 

bewaard gebleven, in een vijfhoekige toren bevindt zich 

een restaurant en in een ronde toren zit een pub. De 

stad heeft een aantal belangrijke kerken, waaronder 

De grot van

Jules Verne in Pazin

kelijk voor publiek: Baredine, Mramornica, Festinsko 

kraljevstvo, Romualds en Pazin. Betreedt de mys-

tieke onderaardse wereld, waarin het daglicht nooit 

doordringt en gedurende duizenden en duizenden jaren 

ondergrondse sculpturen (stalagmieten en stalagtieten) 

zijn ontstaan door het geduldige werk van het water.

de Euphrasius, een drieschepige basiliek uit de zesde 

eeuw gebouwd in Byzantijnse stijl. Bezoekers kunnen 

de torenspits beklimmen om de stad van bovenaf te 

bekijken. Ook interessant is het Istrische raadhuis dat 

een barok interieur heeft en plafonds met fresco’s; het 

districtsparlement komt hier nog bijeen en er worden 

ook regelmatig tentoonstellingen georganiseerd. Ten 

noorden van de stad bevinden zich enorme hotelcom-

plexen, ten zuiden van de stad zijn Bruio, Plava Laguna 

(Blauwe Lagune) en Zelena Laguna (Groene Lagune) 

echte toeristendorpjes met tal van voorzieningen.

Amfitheater Pula. Foto Koppi / Hieke
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De keuken van Istrië is net net zo gevarieerd en 

opwindend als zijn geschiedenis. De vis en zeevruchten 

van de kust worden gecombineerd met hartige ingredi-

enten uit Midden-Europa, voorzien van een groot aantal 

kruiden en specerijen; en er staat altijd olijfolie op tafel.

Een van de delicatessen is de truffel, een onaantrek-

kelijk uitziende knol, die in de bossen bij Motovun, net 

als in sommige delen van Frankrijk, goed wil groeien en 

bovenaan menig chefmenu prijkt. Er zijn verschillende 

soorten om uit te proberen: de witte truffel die een 

afgeplatte vorm heeft en bleek en romig is, de zomer-

truffel met een huid als schors en hazelnootaroma en 

de zwarte truffel die naar aarde ruikt.

Maar u kunt natuurlijk ook voor een minder luxueuze 

lekkernij kiezen. Restaurants in steden en dorpen ser-

veren degelijke maaltijden, met als specialiteit gerech-

ten met verse zeevruchten, bijvoorbeeld zwarte risotto, 

bereid met de inkt van de Sipa, een lokale inktvis-

soort; vleesgerechten met gerookte varkenslende, 

luchtgedroogde ham en worst; of een maaltijdsoep, 

zoals manestra, gemaakt van bonen, aardappels en 

groenten. 

Olijfolie wordt in Istrië al sinds de Romeinen gemaakt 

en speelt een belangrijke rol in de bereiding. In som-

mige olijfgaarden kan je terecht voor een rondleiding en 

en er zijn ook producenten die proeverijen organiseren. 

In de streek groeien 23 verschillende soorten, waaron-

der de Buza, elegante smaak met kruidig accent, en de 

Oblica, een veel geteelde soort die een heldere, zoete 

olie oplevert.

Zwarte risotto 

en luchtgedroogde hammen

Istrië
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De Adriatische Zee is een geliefde zeillocatie voor 

het maken van tochten in groepen (flottieljezeilen), maar 

je kan in de vele havens langs de kust ook heel mak-

kelijk een boot huren voor een dag of een middag en 

genieten van het azuurblauwe water en de groene kust 

met zijn vele baaien en aanlegmogelijkheden.

De aantrekkelijkste duiklocaties in de Adriatische Zee 

zijn onderwaterkliffen, ertsaders, holen en wrakken 

van schepen en vliegtuigen. De helderheid en schoon-

heid van het water, de verschillende dieptes en de 

verscheidenheid van het onderwaterleven maken het 

duiken zeer de moeite waard. Er is een groot aantal 

scholen, waaronder enkele zeer goede, voor lessen en 

het huren van uitrusting. 

In het noorden van Istrië ligt Adriatic Golf, een mooie 

aan zee gelegen baan met alle bijbehorende voorzie-

ningen. Helemaal in het zuiden bij Pula bevindt zich de 

bijzondere golfbaan Brijuni. De 18 holes met greens 

van zand liggen op een eiland en worden niet met 

machines, maar met behulp van grazende dieren zoals 

herten en moeflons onderhouden. Je koopt een kaartje 

bij het bureau van toerisme, stapt op de boot en loopt 

een paar honderd meter naar de receptie, waar je clubs 

kunt huren.

Istrië leent zich in het voor- en najaar ook uitstekend 

voor tochten per mountainbike over rustige wegen 

met mooie uitzichten, langs blauwe baaien en door 

heerlijk geurende dennenbossen.

Er is een rijk aanbod voor ruiters op kleine familie-

boerderijen en moderne maneges met paardrijscho-

len, met de mogelijkheid om aantrekkelijke tochten te 

maken. Tennissen kan op meer dan 400 banen, die 

meestal aan de kust liggen. 

Onderwaterkliffen 

en golfgreens van zand
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‘Camping Adriatic by Valamar’ is een samenwerkings-
verband van 10 geweldige Kroatische campings op 
prachtige locaties aan de kust, met voorzieningen van 
hoge, internationale kwaliteit en een grote keus aan 
verblijfsmogelijkheden die aan al uw wensen voldoen 
voor een onvergetelijke vakantie.

����•� �Grote�keus�aan�verblijfsmogelijkheden:�schitterende�kam-

peerplaatsen, premium stacaravans, hostel, appartementen, 

kamers met alle voorzieningen

•� �Faciliteiten�en�activiteiten�gericht�op�gezinnen�en�kinderen

•� Milieuvriendelijk�beheer�van�de�terreinen.

•� �Alle�campings�liggen�in�de�buurt�van�aantrekkelijke�toeristische�

en historische bezienswaardigheden (Istrië, Krk, Dubrovnik), 

ideaal om te shoppen, te sightseeën en lekker te eten

www.camping-adriatic.com
Reserveren in Nederland: 010 - 800 95 23

(Advertorial)

Camping Lanterna - Porec (Istrië)
Grote, goed georganiseerde camping op het schilderachtige 

schiereiland Lanterna met een verbazingwekkende keuze aan 

activiteiten en een hoog kwaliteitsniveau. Het terrein maakt de 

indruk uit verschillende kleine campings te bestaan, met de bij-

behorende privacy en gezelligheid. Lid van de gerenommeerde 

groep LeadingCampings.

Naturisten Resort Solaris - Porec (Istrië)
Naturistenresort met ruime kampeerplaatsen, appartemen-

ten en kamers, gelegen aan zee (2,5 km aan stranden) in een 

bosrijke streek met veel privacy en hotelcomfort. Twee à la 

carte-restaurants, twee grillrestaurants, restaurant met ontbijt-

buffet en diner, zwembadbar, winkels, sportvoorzieningen voor 

alle leeftijden, kinderclub en speeltuinen.

Camping Orsera - Vrsar (Istrië)
Camping aan zee, op loopafstand van het kunstenaarsa-

tadje Vrsar, met kampeerplaatsen op terrassen en stacaravans 

met een indrukwekkend uitzicht op de Adriatische Zee en 18 

eilandjes. Dicht bij de levendige steden Porec en Rovinj en een 

geweldige uitvalsbasis om Istrië te verkennen. À la carte-res-

taurant, duikschool, speeltuin en kinderclub.

De beste keus voor

campings in Kroatië
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Naturisten Camping Istra - Funtana (Istrië)
Een van de mooist gelegen naturistencampings van Kroatië 

in een ontspannende natuurlijke omgeving en met veel privacy. 

Ruime plaatsen met uitzicht op zee. Drie à la carte-restaurants, 

grillrestaurant-pizzeria, winkels, recreatie en animatie voor alle 

leeftijden, kinderclub, 1500 m aan stranden. Optimaal kam-

peercomfort!

Camping Brioni - Pula (Istrië)
Deze makkelijk te bereiken camping aan zee is favoriet bij 

jongeren en ligt in een dennenbos vlakbij de prachtige eilanden 

van het nationale park Brijuni en de bruisende stad Pula. 

Ruime kampeerplaatsen en moderne stacaravans. À la carte-

restaurant, pizzeria, bars, groot aanbod aan sportactiviteiten, 

kinderclub, speeltuin, discoclub vlakbij.

Camping Marina - Labin (Istrië)
Camping aan zee op een klein groen schiereiland, dicht bij 

de oude stad Labin, met een van de beste duikcentra aan de 

Middellandse Zee. Stacaravans en sanitair zijn uitgerust met 

voorzieningen voor duikers. Vanaf 2015 nieuw buitenzwembad 

met uitzicht op zee en een kinderbad bij de speeltuin en kinder-

club Maro. Strandbar, winkel, duikschool en kinderclub.
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Inga Albring-Laursen en Albert Albring
met dochters Pernille, Camilla en Annemette
Fårup Sø Camping in Jutland (Denemarken)
www.faarup-soe.dk-camp.dk

 Wanneer en 
waarom heeft u 
besloten een 
camping te gaan 
runnen? 
In 2003 hebben wij 

besloten om te gaan 

kijken naar mogelijk-

heden in Denemarken. 

Wij wilden graag samen werken en ook meer thuis zijn 

samen met de kinderen.

Waarom Denemarken?
Wij hebben voor Denemarken gekozen mede omdat 

Inga Deens is. Maar Denemarken is bovendien een 

prachtig land, waar nog overal lekker de ruimte is. 

Bovendien is de natuur in onze omgeving fantastisch.

 Wat waren voor u de moeilijkste 
momenten?
Eenmaal aangekomen op de camping, moesten we 

heel snel bekijken hoe alles werkt en bleef er weinig 

tijd over voor andere dingen. Ik vond het bijvoorbeeld 

moeilijk dat ik er op de eerste schooldag van een van 

de kinderen niet bij kon zijn – mijn man gelukkig wel. 

Wat was voor u een hoogtepunt?
Dat was toen we konden uitbreiden met meer hutten 

en meer plaatsen. Dat je de camping ziet veranderen 

door alle verbeteringen (de camping was best verwaar-

loosd toen wij deze overnamen), waardoor onze gasten 

graag weer terugkomen.

Welke plannen heeft u voor de toekomst?
Wij hebben zat plannen voor de toekomst! Zo willen 

Nederlanders in het

buitenland
Voor veel mensen is het misschien een droombaan: een eigen camping 
runnen in een mooie buitenlandse omgeving. Maar in de praktijk is het 
natuurlijk hard werken, tegenslagen overwinnen en altijd maar 
vriendelijk blijven tegen de gasten. In heel Europa zijn er veel 
Nederlanders eigenaar van een camping en sommigen hebben we in 
de loop der jaren goed leren kennen. 
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we graag een toiletunit bij de nieuwste plaatsen en ook 

bij het meer. Verder blijven wij verbeteringen aanbren-

gen om het voor onze gasten en onszelf makkelijk te 

maken. 

Wat maakt uw camping bijzonder?
Onze familiecamping ligt aan het prachtige meer 

Fårup Sø, waar men kan vissen, varen etc. De camping 

ligt in een heuvelachtig gebied. De speelse terrassen-

indeling maakt de camping heel gezellig. Er is van alles 

te beleven voor de kinderen. Legoland ligt op maar 20 

km afstand en het Givskud Leeuwenpark ligt op maar 

8 km.

Bert en Mien van Kampen
Camping Aktief in Oost-Bohemen (Tsjechië)
www.aktief.cz

 Wanneer en 
waarom heeft u 
besloten een 
camping te gaan 
runnen? 
In 2003 besloten we 

de grote ruimte rondom 

onze boerderij te gaan 

gebruiken als camping. 

Waarom Tsjechië? 
Tsjechië is voor ons gevoel het veiligste en een van 

de meest beschaafde landen van Europa.

 Wat waren voor u de moeilijkste 
momenten? 
Er zijn geen grote problemen geweest.

Wat was voor u een hoogtepunt? 
De jaarlijkse 3-daagse Julianawandeltocht is altijd 

een feestelijke gebeurtenis.

Welke plannen heeft u voor de toekomst? 
Na jarenlang een typische camping te zijn geweest 

voor wandelaars, gaan we ons meer richten op fiets-

vakanties. Voor 2015 staan er 5 kampeerfietsreizen 

gepland.

Wat maakt uw camping bijzonder? 
De camping is bijzonder door de fantastische ligging 

en de grote hoeveelheid goed gemarkeerde wandel- en 

fietsroutes.

Marc en Jenny Elshout
en de kinderen Fynn en Jesse
Seecamping Flessenow in Mecklenburg-
Vorpommern (Duitsland)
www.seecamping.de

 Wanneer en 
waarom heeft u 
besloten een 
camping te gaan 
runnen? 
In het voorjaar van 

1995 heb ik de camping 

van de gemeente 

gekocht. Het was een 

voomalig DDR-Staatsbedrijfje. De toerismebranche ont-

wikkelde zich in Mecklenburg-Vorpommern toentertijd 

heel snel. Aan deze ontwikkeling bij te dragen vond ik 

heel spannend.

 Wat waren voor u de moeilijkste 
momenten?
De moeilijke momenten vergeet je snel...

Wat was voor u een hoogtepunt?
Het opnieuw aanleggen van de camping in 1996 t/m 

1998 en de bouw van de nieuwe receptie in 2012 en 

2013.

Welke plannen heeft u voor de toekomst?
De kwaliteit van de camping stap voor stap verbete-

ren. Een grote stap wordt een nieuw sanitairgebouw.

Wat maakt uw camping bijzonder?
De camping ligt op een fantastisch rustig plekje aan 

het meer van Schwerin. De Oostzee is niet ver (30 km). 

Niet alleen de natuur is hier prachtig, we profiteren 

ook van de cultuur die de steden Schwerin en Wismar 

bieden.

www.alanrogers.nl/destinations 39



Er zijn duizenden campings in 

heel Europa. Veel daarvan zijn 

prima voor kinderen, maar som-

mige zijn uitzonderlijk. Het gaat 

niet alleen om de aanwezigheid 

van een speeltuin of het verhu-

ren van een paar kleine fietsen. 

Het gaat om campings die een 

positieve houding hebben om 

jongeren te verwelkomen en 

kinderen iets extra’s willen 

bieden. Het gaat om het inzicht 

dat kinderen een camping ver-

levendigen, in plaats van ze te 

zien als een last. 

Kindercampings Nederland

Actie, vrijheid
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en veiligheid
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Het leven op de camping is gemaakt voor kinderen. 

Ze houden van de vrijheid, de ruimte, de mogelijkheid 

om rond te rennen en alles te verkennen. En natuurlijk 

is er volop gelegenheid om lekker vies te worden, terwijl 

de kans op een verplicht bad niet zo groot is – dat is 

goed nieuws voor de meeste kinderen onder de twaalf. 

Voor ouders is het prettig om hun kleine schatten nu 

eens niet gebogen achter een computer te zien zitten in 

een benauwde slaapkamer of zielloos hotel. Het is een 

geruststellende gedachte dat ze na een actieve dag in 

de gezonde buitenlucht heerlijk zullen slapen.

Een ander voordeel van het leven op de camping 

is dat er naast pret maken en ijsjes eten, wat altijd bij 

een vakantie hoort, ook iets geleerd kan worden: over 

de natuur bijvoorbeeld, omdat je zo dichtbij de flora en 

fauna bent, en op het gebied van sociale vaardigheden, 

omdat er veel anderen zijn om samen iets mee te doen.

Gelukkige kinderen...
Hoe jong of oud ze ook zijn, de meeste kinderen 

houden van kamperen. Ze beleven plezier aan al het 

nieuwe om hen heen, ze maken hutten, spelen verstop-

pertje – en dat alles in een veilige omgeving. Er zijn 

andere kinderen om mee te spelen en het amuseren 

van kinderen is meestal geen probleem. En natuur-

lijk vinden ze het geweldig om wat later naar bed te 

mogen dan ze thuis gewend zijn. Een groot deel van 

de camping is ingericht voor kinderen, waardoor het 

leven meer ontspannen is voor iedereen. Het cliché is 

waar: als de kinderen gelukkig zijn, dan zijn de ouders 

dat ook.

Groningen
Camping Meerwijck 

Gelderland
Recreatiecentrum Ackersate

Recreatiepark De Boshoek

Recreatiepark Het Winkel 

Zeeland
Camping De Molenhoek

Noord-Brabant
Recreatiepark De Achterste Hoef

Limburg
Camping & Speelparadijs Beringerzand

De beste campings

voor kinderen
in Nederland

De gezonde
buitenlucht

Kindercampings Nederland

Recreatiepark De Achterste Hoef
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Kinderen zijn meestal gek op dieren. Campings 

hebben vaak de ruimte en liggen in een landelijke 

omgeving: de ideale plek voor een kinderboerderij met 

geiten, kippen, eenden, pony's en ezels. Vaak is deze 

plek op de camping nog geliefder bij kinderen dan het 

mooie zwembad met zijn waterglijbanen en speeltoe-

stellen.

Actie gewenst
Kinderen willen actie en die is nergens beter te 

vinden dan op een camping. Veel campings bieden een 

scala aan activiteiten, variërend van schelpen zoeken 

op het strand of een speurtocht op het terrein tot 

indrukwekkende sportfaciliteiten en activiteiten onder 

begeleiding (misschien quadrijden of voetballen onder 

leiding van een professionele coach).

Activiteiten bij de vleet
Goed uitgeruste campings bieden bijvoorbeeld de 

volgende activiteiten: ponyrijden, fietsen, minigolf. Voor 

iets oudere kinderen is er vaak tennis, boogschieten en 

watersport. En dan zijn er vaak nog de indrukwekkende 

waterparken die steeds meer een vast onderdeel van 

de camping vormen, compleet met glijbanen, lagunes, 

golfslag en bubbelbaden. 

Meedoen met de club
Goede kindercampings hebben in het hoogseizoen 

hun eigen kinderclub. De beste doen dat met meertalig 

personeel (hoewel taalbarrières bij kinderen niet zo 

groot zijn). Clubs zijn meestal gratis, afhankelijk van het 

aanbod, en de bezigheden kunnen bestaan uit speur-

tochten, groepsactiviteiten zoals schilderen, knutselen, 

natuurwandelingen en balspelen. 

That’s entertainment
Veel campings leggen zich toe op georganiseerd 

amusement, met name in het hoogseizoen, en vaak 

is dit gratis. Dat kunnen muziekavonden zijn, een 

talentenjacht voor het hele gezin, een disco, ver-

kleedwedstrijd of goochelshow. Goede campings 

zorgen voor passende evenementen voor verschillende 

leeftijdsgroepen. Natuurlijk kan het zijn dat dergelijk 

entertainment niet op uw verlanglijstje staat. Een nuttige 

vuistregel is dat hoe groter de camping, hoe waar-

schijnlijker het is dat er in het hoogseizoen veel op dit 

gebied wordt georganiseerd.

De aantrekkingskracht
van dieren

De Maas bij Camping Beringerzand

De Boshoek
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De Spelerij
De Spelerij in Dieren is een uniek speel-, doe- en 

ontdekpark met kunstwerken en speelobjecten die 

bedacht zijn door beeldend kunstenaar Jos Span-

broek. Het zijn fantasievolle constructies die je zelf in 

beweging kunt zetten en waar je mee kunt spelen. 

In de werkplaats de Uitvinderij kunnen kinderen zelf 

aan de slag: plastic buigen, figuurzagen, piepschuim 

snijden, vacuüm vormen, naamplaatjes slaan, een verf-

spettertekening maken en metaal bewerken met echt 

gereedschap.

Het Dolfinarium
Het Dolfinarium in Harderwijk is goed voor een 

dagje uit met het hele gezin. Je maakt van heel dichtbij 

kennis met de meest bijzondere bewoners van de 

zee: dolfijnen, walrussen, zeeleeuwen, zeehonden, 

bruinvissen, roggen en haaien. In de show Aqua Bella 

ga je met dolfijnen op reis en ervaar je wat voor hen en 

andere dieren de gevolgen zijn van de vervuiling van de 

oceanen, een spectaculaire en ontroerende show waar 

je ook nog eens veel van op steekt.

Dierenpark Amersfoort
De Amersfoortse dierentuin is mooi gelegen in een 

bos, waar neushoorns, apen, tijgers en nog veel meer 

dieren wonen, die je van dichtbij kunt bekijken. Via de 

Klim Alles-route klauter je met een touwbrug over de 

beren en hyena’s en sta je oog in oog met de bijzon-

dere vogels in de volière. In het Dinopark maak je een 

reis door de tijd en kom je in een bos vol dino’s terecht 

met ruim zeventig levensgrote dinosauriërs. De opval-

lende Brachiosaurus is twaalf meter hoog en zeker 

27 meter lang, dus die kun je niet missen.

Leuk voor kinderen
in de regio West-Veluwe

Kindercampings Nederland

De Spelerij

Dierenpark Amersfoort
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Recreatiepark De Boshoek
Voorthuizen (Gelderland), Nederland
Tel 0342 471 297   www.deboshoek.nl

De Boshoek is een ruim aangelegde camping, 
die deel uitmaakt van een groot 

recreatiepark waar ook huurbungalows 
en koopchalets staan. Kinderen 
vermaken zich in de gigantische 
speeltuin met een glijbaan van 7,5 
meter hoogte; er is een ponyclub met 

paardrijlessen, een interactieve 
voetbalmuur en een kinderboerderij. Bij 

iets minder weer kunnen ze terecht in het 
overdekte zwembad of de bowlinggrot.

Camping en Speelparadijs 
Beringerzand
Panningen (Limburg), Nederland

Tel 0773 072 095   www.beringerzand.nl

Beringerzand ligt tussen prachtige dorpjes 
en kleine meren in een bosgebied tussen 

het natuurpark De Peel en de rivier de 
Maas. Het is een complete kinder-
camping met een binnenspeeltuin, 
avontuurlijke buitenspeeltuin, speel-
tuintjes op de velden, binnenzwembad, 

buitenzwembad en animatieprogramma 
met Aartje Twinkel van de KinderKampeer-

Wereld. Kinderen kunnen smullen in de 
snackbar of het kinderrestaurant.

Het Dolfinarium

www.alanrogers.nl/destinations 45



Toverland
Attractiepark Toverland in Sevenum biedt het hele 

jaar door vermaak voor de complete familie; ontdek 

de geheimen van Villa Fiasco, stap samen in de Twist 

& Turn of zwier hoog door de lucht in de Sim sa la 

Swing. Er zijn stoere achtbanen binnen én buiten! 

D'wervelwind is supersnel en spannend en Troy is met 

een hoogte van 35 meter en een snelheid van ruim 

90 km per uur één van de snelste en grootste houten 

achtbanen van Europa. Toegangskaarten met korting 

zijn te koop bij de receptie van camping Beringerzand.

Aardbeienland
Het Aardbeienland in Horst is een sprookjesach-

tig, nostalgisch en vooral lekker pretpark. Het park 

bestaat uit kassen, tuinen, velden, bossen, grotten, 

een magisch rijk, een hooiberg en hofjes met pluk -en 

speuractiviteiten. In de maanden juni, juli en augustus 

kunt u op elke openingsdag van 13.30 tot 15.30 uur 

zelf aardbeien plukken. 

Leuk voor kinderen
in de regio Noord-Limburg

Speelpark Klein Zwitserland
Speelpark Klein Zwitserland in Tegelen is een avon-

turenpark in het groen met uiteenlopende attracties 

voor de hele familie, dat in 2013 volgens de ANWB 

het ‘Leukste Dagje Uit’ van het land was. Je vindt hier 

de hoogste schommel en de langste buisglijbaan van 

Europa en tal van andere attracties. Er is een kleuter-

land, een Gold Rush-midgetgolf, een piratenland en 

voor de echte avonturiers een spannend ontdekkings-

bos. Gedurende het seizoen zijn er regelmatig leuke en 

spannende shows op het speelpark. Toegangskaarten 

met korting zijn te koop bij de receptie van camping 

Beringerzand.

Kindercampings Nederland

Speelpark Klein Zwitserland
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•� 8�t/m�12�oktober�2014

  Kampeer en Caravan Jaarbeurs, 

Utrecht

•� 25�en�26�oktober�2014

 Outlet Weekend Leeuwarden

•� 4�t/m�6�november�2014

 Recreatie Vakbeurs Hardenberg

•� 13�t/m�18�januari�2015

 Vakantiebeurs, Utrecht

•� 22�tot�en�met�27�januari�2015

 Caravana, Leeuwarden

•� 31�januari�en�1�februari�2015

 Pauw Recreatie Heerhugowaard

•� 20�t/m�22�februari�2015

 Kampeer Totaal Hardenberg

•� 27�februari�t/m�1�maart�2015

  Caravan & Camper Beurs, 

Gorinchem

•� 6�t/m�08�maart�2015

 Kampeer Totaal Venray

•� 13,�14�en�15�maart�2015

 Erica, Zeist

•� 12�en�13�april�2015

  ANWB Kampeerdagen,  

Ouderkerk aan de Amstel

op de beursAlan Rogers
Winnen op de beurs

Bezoek de stand van Alan Rogers op een van de kampeerbeur-

zen in Nederland, laat u informeren over de beste campings in 

Europa, profiteer van de gidsaanbiedingen en maak kans op een 

van de prijzen, die we in samenwerking met campings en andere 

bedrijven mogen uitdelen!

Mooie prijzen winnen 
op de stand van Alan Rogers
(voorlopig overzicht 2014-2015)

Vrijetijdspark Beerze Bulten 
(Overijssel)
www.beerzebulten.nl
Weekend in een 6-persoons Youpi! 

Recreatiepark De Boshoek
www.deboshoek.nl
 Weekend kamperen  

(buiten de kindervakanties)

 

Week in een Kabouter Plop familietent

Veluwe Vakantieparken
www.veluwevakantieparken.nl
Weekend kamperen  

(buiten de kindervakanties)

RCN Vakantieparken
www.rcn.nl
Week kamperen op één van de  

RCN-parken in Nederland of Frankrijk

‘Hier even een reactie op onze vakantie in Zweden, met de 

gewonnen ticketprijs van TT-Line naar Zweden. Het was in 1 woord 

geweldig! Fijne overtocht en prachtige kamer. Goed geslapen, lekker 

gedouched, uitgerust ga je dan verder op reis. Nogmaals bedankt 

voor de super overtocht (en wat een prachtig land is Zweden).’

Vr.groeten Jouke & Doety Spoelstra

Prijswinnaars overtocht 
met TT-Line naar Zweden

1x

1x

10x

10x

10x
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Wandelen langs de kust 
van Bretagne

Le Sentier 
des

Douaniers
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Werp een blik op de kaart van Frankrijk en zie hoe Bretagne een groot 

schiereiland vormt, omgeven door het water van de Noordzee en de 

Atlantische Oceaan. De vroegere inwoners noemden het meest westelijke 

deel van dit schiereiland het Einde van de Wereld (‘Finis Terrae’ in het 

Latijn) of de Kop van de Wereld (‘Penn ar Bed’ in het Bretons). Het zijn 

namen waaruit een zekere dramatiek spreekt en dat is toepasselijk voor 

dit ruige gebied met zijn grillige kustlijn van kliffen, eilanden en diepe 

inhammen, waar de wind heerst en de zee onstuimig kan zijn.
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Langs de hele kust van Bretagne loopt de Grande Randonnée 

nummer 34, een langeafstandswandelroute die ook wel het 

Sentier des Douaniers wordt genoemd. In de tijd van 

Napoleon was er een handelsverbod met Engeland van 

kracht, waardoor smokkelen een lucratieve bezigheid werd, 

als je tenminste uit de handen van de autoriteiten kon blijven. 

De douane legde paden langs de kust aan en voerde 24 uur 

per dag patrouilles uit om smokkelaars in de kraag te kunnen 

vatten. Deze eeuwenoude paden vormen nu een volledig 

bewegwijzerd traject met een lengte van 1700 kilometer, dat 

vanwege de prachtige vergezichten en bijzondere natuur erg 

populair is bij wandelaars. De deeltrajecten langs de Roze 

Granietkust en op het schiereiland Crozon worden door de 

liefhebbers gerekend tot de allermooiste routes van Europa.

Langeafstandsroute GR34
Le Sentier des Douaniers
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Mont Saint-Michel
Het pad van de GR34 begint landinwaarts bij 

Vitré en leidt naar de kust om uit te komen bij Mont 

Saint-Michel, dat overigens niet tot Bretagne maar tot 

Normandië behoort. Dit net buiten de kust op een rots 

gebouwde stadje kan alleen te voet bezocht worden 

en is een van de grootste toeristische attracties van 

Frankrijk. U bent hier dan ook helaas nooit alleen, maar 

een wandeling door de nauwe straten naar de op de 

top gelegen abdijkerk is beslist de moeite waard.

Saint-Malo
Vanaf Mont Saint-Michel leidt de route langs de kust 

naar Saint-Malo. Deze oude vestingstad, waar vroeger 

piraten de dienst uitmaakten, is gebouwd op een eiland 

en wordt rondom beschermd door stadswallen. Een 

wandeling over deze muren, van bastion naar bastion, 

biedt aan de ene kant een mooi uitzicht op de stad die 

in de Tweede Wereldoorlog voor een groot deel door 

bombardementen werd verwoest, maar opnieuw in de 

oude stijl is opgebouwd. Aan de andere kant kijk je uit 

op de stranden, de haven en de forten.

Dinard 
Aan de andere kant van de monding van de rivier de 

Rance ligt Dinard, een van de eerste badplaatsen langs 

de kust, waar de Engelse aristocratie eind negentiende 

eeuw neerstreek om er grote villa’s te laten bouwen. 

Dinard ligt aan de Côte d’Émeraude, oftewel de Sma-

ragdkust, die loopt van Cancale tot aan de Cap Fréhel, 

en zo genoemd wordt vanwege de groene kleur die de 

zee hier heeft.

Cap Fréhel
De Cap Fréhel is zo’n kenmerkend element in het 

landschap van Bretagne: een grote landtong met steile 

rotswanden van 70 meter hoog, die alleen aan de 

zuidkant onderbroken wordt door een enkel strand. De 

kaap is een beschermd natuurgebied en broedplaats 

voor talrijke vogelsoorten. Behalve een klein dorp 

zijn hier twee vuurtorens gebouwd, waarvan er een 

dateert uit 1650 en de ander uit 1950. Deze laatste kan 

beklommen worden.

Van Mont Saint-Michel
naar Cap Fréhel

Stadhuis Saint-Malo.  

Foto Remi Jouan
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Île de Bréhat
Het eiland Bréhat ligt op een kwartier varen van 

Pointe de l’Arcouest, ten noorden van Paimpol. Door 

de invloed van de warme golfstroom heerst hier een 

bijna subtropisch klimaat, dat gunstig is voor veel 

bloemsoorten, zoals hortensia’s, mimosa, moerbei, aloë 

en agapanthus; vandaar de bijnaam Bloemeneiland. 

Gemotoriseerd verkeer is niet toegestaan, in Port-Clos 

zijn fietsen te huur en er loopt een mooie wandelroute, 

die onder meer het hoogste punt van het eiland aan-

doet: de Chapelle St.-Michel.

De Roze Granietkust
De kust tussen Paimpol en Trébeurden (ten noord-

westen van Lannion) wordt vanwege de donkerroze 

kleur van de rotsen de Côte de Granit Rose genoemd. 

Het is een lage klifkust, onderbroken door prachtige 

zandstranden, waar de GR34 langs baaien en leven-

dige haventjes komt. Rond het voormalige vissersdorp 

Perros-Guirec bieden stapels door de wind en de zee 

gevormde stenen een bijzonder decor dat veel toeristen 

trekt. De indrukwekkende rotsen van soms meer dan 

twintig meter hoog kunnen intrigerende vormen heb-

ben: de hoed van Napoléon, een champignon, een 

plekje voor verliefden… 

Aber Wrac’h
In het westen wordt de kust gekenmerkt door drie 

Abers (riviermondingen) waarvan de Aber Wrac’h de 

grootste is. Het water stort zich hier met veel geweld 

tegen de kust en dit levert adembenemende beelden op 

en locaties met fraaie namen zoals de Baie des Anges 

(Engelenbaai) en de Pont du Diable (Duivelsbrug). 

Île de Crozon
Een ander schiereiland is het prachtige Crozon, waar 

de wandelroute voert langs stille stranden en zeegrotten, 

verschillende pittoreske vissersdorpjes, de beroemde 

Cap de la Chèvre (Kaap van de Geit), de abdijruïnes 

van Landévennec en een verzameling prehistorische 

menhirs. De steile rotswanden steken scherp af tegen 

het helblauwe water van de oceaan en beschermen de 

kwetsbare flora van het achterliggende land. 

Le Sentier des Douaniers

Van Île de Bréhat
naar Île de Crozon

Perros Guirec

Douarnenez.  

Foto LPLT

Roze graniet.  

Foto Patrick Giraud
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Camping le Ty Nadan 
Locunolé (Finistère)
Tel +33 (0)2 98 71 75 47   www.camping-ty-nadan.fr

Ty-Nadan is een zeer goed georganiseerde 
camping met veel voorzieningen en een 

indrukwekkend aantal activiteiten. Maak 
bij voorbeeld een vier uur durende 
kajaktocht op zee langs het Sentier 
des Douaniers, met picknick onderweg 
en een bezoek aan het Maison des 

Douaniers, waar Lodewijk XIV zijn 
soldaten liet bivakkeren om Frankrijk te 

verdedigen tegen de Engelse invasies. 

Domaine du Logis
La Chapelle-aux-Filtzmeens (Ille-et-Vilaine)
Tel +33 (0)2 99 45 25 45   www.domainedulogis.com

Camping les Capucines
Tredrez-Locquémeau, Côtes d`Armor
Tel +33 (0)2 96 35 72 28   www.lescapucines.fr

Aantrekkelijke, landelijke camping, gelegen 
op het landgoed van een oud kasteel met 

moderne faciliteiten die gehuisvest zijn 
in vroegere boerderijgebouwen, met 
op de binnenplaats een verwarmd 
zwembad en peuterbad. In het 
restaurant geniet u ’s avonds van 

salades, vlees of pizza’s. De gezellige 
bar is de hele dag geopend. Hier kunt u 

sportevenementen op tv volgen en in de 
zomer naar concerten komen luisteren.

Prachtig onderhouden camping, rustig 
gelegen op ongeveer een kilometer van 

het dorp Saint-Michel-en-Grève met 
zijn goede zandstrand en dichtbij 
Locquemeau, een mooi vissersdorpje. 
Sport- en recreatievoorzieningen 
bestaan o.a. uit een zwembad met 

schuifdak, sportterrein, speeltuin, 
speelzaal, minigolf, trampoline en een 

gezellige bar, terwijl zich vlakbij een zeilclub, 
een 18-holes golfbaan en een ponyclub bevinden.
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Camping le Panoramic
Telgruc-sur-Mer (Finistère)
Tel +33 (0)2 98 27 78 41   www.camping-panoramic.com

Deze middelgrote, traditionele camping ligt op 
een zonnige helling, bedekt met heide, 

gaspeldoorn en pijnbomen, vanwaar je 
een schitterend uitzicht hebt op de baai 
van Douarnenez en het strand van Trez 
Bellec. Op het hoge gedeelte bevinden 
zich de meeste faciliteiten, terwijl het 

zwembad, terras en speeltuin lager 
liggen aan de overkant van de weg. 

Winkel, bar en afhaalservice zijn beschikbaar 
in de zomer.

Camping les Druides
Carnac (Morbihan)
Tel +33 (0)2 97 52 08 18   www.camping-les-druides

Op Camping les Druides, gelegen in een 
natuurlijk landschap, in de directe 

nabijheid van de stranden van Carnac 
en zijn bekende megalieten, wordt u 
ontvangen in een vriendelijke sfeer.  
U vindt hier een verwarmd zwembad 
en verwarmd pierenbad, een balneo-

ruimte, een terrein voor talrijke sporten 
en een vrijetijdszaal met tv. Ruim opgezette 

en met bomen beplante camping met 
comfortabele, afgescheiden standplaatsen.

Le Sentier des Douaniers

Douarnenez
Douarnenez, gelegen aan de zuidoever van de grote 

baai met dezelfde naam, was een van de belangrijkste 

sardinehavens van Frankrijk. Nu worden er nog steeds 

veel blikjes met sardines en makreel geproduceerd, 

maar is het vooral een toeristische badplaats en een 

kuuroord voor thalassotherapie. De charmante stad 

met zijn kleurrijke gevels betoverde ooit schilders als 

Renoir en Boudin. In het havenmuseum zijn plezier- en 

vissersboten te bewonderen, die in de loop der jaren uit 

de vaart zijn genomen om plaats te maken voor moder-

nere schepen. Kinderen vinden het schitterend om hier 

even voor kapitein te mogen spelen.

Quimper
Het iets van de kust af gelegen Quimper is een 

historische Bretonse stad met een kathedraal, renais-

sancehuizen en vestingmuren aan de rivier de Odet. 

Van Douarnenez
naar Golfe du Morbihan
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De wijk Locmaria is het oudste gedeelte met een 

12de-eeuwse Romaanse kerk en een oud klooster met 

een middeleeuwse tuin. Uit een latere periode dateert 

het bisschoppelijk paleis, waar nu het Bretons Museum 

is ondergebracht. Een bekend product van Quimper is 

het handgeschilderde aardewerk, ‘faience de Quimper’, 

dat hier sinds 1708 wordt gemaakt.

Carnac
Bij Carnac bevindt zich de grootste verzameling 

megalieten van Europa. Ze liggen in verschillende 

patronen in de dennenbossen en op heidevelden en 

strekken zich uit over een lengte van acht kilometer. 

Deze grote rechtopstaande stenen behoren tot het 

oudste dat de mens in Europa gemaakt heeft, maar 

welk doel zij dienden is nog steeds een mysterie. De 

terreinen bij Carnac zijn afgeschermd met hekken, waar 

je alleen maar langs kunt lopen, maar iets noordelijker 

bij Erdeven kan je tussen de menhirs door lopen. Wie 

iets meer wil weten over deze spectaculaire steenfor-

maties moet zeker het Musée de Préhistoire bezoeken.

Golfe du Morbihan
De Golfe du Morbihan is een kleine zee die slechts 

door een opening van 1 kilometer breed verbonden is 

met de Atlantische Oceaan; door de relatief smalle ope-

ning ontstaan er sterke stromingen. De baai ligt vol met 

kleine eilanden die meestal privé-eigendom zijn. Een 

van de twee bewoonde eilanden is het charmante Île 

aux Moines (Monnikeneiland), dat met een pontje vanuit 

Port-Blanc te bereiken is. De aanwezige ‘dolmens’ 

bewijzen dat zich al ver voor onze jaartelling mensen op 

het eilandje hebben gevestigd. In de dorpen rond de 

baai kan je een boot huren of inschepen op een rond-

vaartboot en vanaf het water van de bijzondere flora en 

fauna van Morbihan genieten.

Pont-Aven
Dit kleine stadje, gelegen in de groene riviermon-

ding (ria) van de Aven, dankt haar faam aan de school 

schilders waarvan Gauguin en Bernard de voormannen 

waren. Tijdens een wandeling langs de ria, of als u de 

bruggen oversteekt, kunt u zich makkelijk voorstellen 

dat kunstenaars gefascineerd raken door de schoon-

heid en het licht van het kleine haventje. Voorbij de stad 

verandert de Aven in een grillige riviermonding, waar 

bij vloed plezierboten varen. Langs de oever liggen 

nog veertien schilderachtige oude molens, waarvan de 

raderen nog steeds hun werk doen. In de 19de eeuw 

heeft de kolonie kunstenaars nieuw elan gegeven aan 

het dorp. Nu roepen de vele galerieën de bohémien-

sfeer van vroeger op.
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Inspecteurs

Derek en Jenny Harding 

Begonnen een nieuw leven als campingdeskundigen

Een grote verandering
Derek en Jenny Harding houden ervan 

om in hun sportieve Morgan de weg op te 

gaan en hun zomers besteden ze aan het 

inspecteren van campings voor Alan Rogers. 

De Hardings hebben de bakens verzet toen 

Derek de gelegenheid kreeg om vervroegd 

met pensioen te gaan. Daar hoefde hij geen 

twee keer over na te denken en hij zei vaarwel 

tegen zijn lange werkdagen en eindeloze ver-

gaderingen in Londen. Derek herinnert zich de 

reactie van Jenny: ‘Ze zei, als jij ermee ophoudt, 

dan doe ik dat ook. Ze diende haar ontslag als 

verloskundige in en toen zijn we ons leven anders 

gaan inrichten.’ 

Van 

 

De inspecteurs 

van Alan Rogers reizen in de zomermaanden door 

Europa om met eigen ogen te zien of de campings die we selecteren 

voor onze gidsen nog steeds voldoen aan onze eisen. Dat is inspannend 

en dankbaar werk en soms ook avontuurlijk.

Van 

Derek en Jenny Harding
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Van campingkoerier tot inspecteur
Het echtpaar, toen 52 en 46 jaar oud, was niet van 

plan om stil te blijven zitten en tijdens een gesprek met 

vrienden ontstond het idee om campingkoerier (gast-

heer- en vrouw) te worden. De eerste stap was om hun 

schoolfrans op een hoger plan te brengen. Een jaar 

lang volgden ze avondlessen en een BBC-taalcursus 

om de ingewikkelde grammatica en uitspraak onder de 

knie te krijgen. Toen ze zich voldoende zeker voelden, 

vonden ze een baan en vertrokken naar Bretagne.

Het nieuwe leven beviel goed. In de zomer werkten 

Derek en Jenny in verschillende regio’s in Frankrijk, 

zoals de Ardèche, het Centraal Massief en de Loire, en 

’s winters verbleven ze in de Spaanse zon. Na een paar 

jaar zijn ze inspecteur voor Alan Rogers geworden, of 

zoals Derek zegt: ‘We werden, met een duur woord, 

ambassadeurs van het bedrijf.’

Bloed, zweet en tranen
Het inspecteren van campings was in veel opzichten 

prettiger werk: ze hadden geen last meer van luidruch-

tige campinggasten die terugkeerden van de disco, 

hoefden niet voortdurend allerlei gereedschap uit te 

lenen en ook niet te bemiddelen bij echtelijke onenighe-

den. Maar ook het inspectiewerk heeft zo zijn nadelen. 

Derek vertelt: ‘We moesten een keer met de caravan 

naar een camping, bovenop een heuvel aan het einde 

van een eenbaansweg. De camping bleek gesloten en 

er was helemaal geen ruimte om te keren! We hebben 

met bloed, zweet en tranen de caravan losgekoppeld 

en gekeerd. We hadden geluk dat de caravan niet al te 

groot was.’

Ook op de beurs
De Hardings hebben een druk programma, zijn veel 

onderweg, inspecteren campings en zijn ook aanwezig 

op de stand van Alan Rogers tijdens kampeerbeur-

zen, waar ze veel campingeigenaars uit heel Europa 

tegenkomen. ‘We voelens ons deel uitmaken van een 

grote familie.’ De beurzen bieden ook de gelegenheid 

om in contact te komen met kampeerders en naar hun 

verhalen te luisteren.

Tussen alle werkzaamheden door maken de Har-

dings nog steeds graag een ritje in hun Morgan. Als lid 

van de Morgan Club zijn ze gewend om de aandacht 

van het publiek te trekken en op de foto te gaan. Derek 

en Jenny hebben geen spijt van hun beslissing: ‘We zijn 

nog steeds blij dat we twintig jaar geleden het roer om 

hebben gegooid, We hebben een geweldige tijd gehad 

en hopen die nog lang te zullen hebben.’
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Ile de Ré 

Zwemmen,

Natuurgebieden, stranden, 

zoutmoerassen, authentieke 

dorpen en uitnodigende 

haventjes… Steek de brug 

over en laat je verrassen door 

het heldere licht van het Ile 

de Ré. Het eiland is natuurlijk 

bereikbaar per boot in 

verschillende havens. Dankzij 

de brugverbinding met het 

vasteland kan je er ook met 

de auto komen; het is maar 

een half uur rijden vanaf La 

Rochelle. Ideaal dus om er 

eens een dag of een weekend 

naar toe te gaan, maar ook 

uitstekend geschikt voor een 

langere kampeervakantie. 
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zonnen
en fietsen
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Het witte eiland
De bijnaam ‘La Blanche’ heeft het eiland niet gesto-

len: de witte, idyllische huisjes met hun groene deurtjes 

en luiken baden in het zachte licht van de oceaanlucht 

en de vele uren zonneschijn waarmee het eiland is 

gezegend. In de dorpjes op het eiland is het heerlijk 

kuieren door de kleine steegjes en langs de pittoreske 

vissershaventjes waar je de zilte zeelucht opsnuift. 

Ile de Ré is natuurlijk een ideale plek voor een echte 

strandvakantie.

Zout en oesters
Het eiland is ruim vijfentwintig kilometer lang en 

tussen de honderd meter en vijf kilometer breed. 

Oorspronkelijk waren het vier eilandjes (St.-Martin, Loix, 

Ars en Les Portes) gescheiden door nauwe kanalen. 

Deze kanalen zijn geleidelijk dichtgegroeid, waardoor er 

zich zoutmoerassen ontwikkelden. Tot het einde van de 

19de eeuw was zout het belangrijkste product van het 

eiland. Tegenwoordig is Ile de Ré meer bekend om zijn 

uitstekende oesters.

Betoverend licht
Omdat het eiland helemaal vlak is en meer dan 

100 kilometer aan fietsroutes telt, is het een perfecte 

omgeving voor fietsers. Om het moerasgebied aan de 

noordkant tussen Ars-en- Ré en Loix met de fiets te 

doorkruisen, heeft iets magisch. Deze fascinerende 

kwelders, het werkterrein van de zoutarbeiders, zijn het 

ruigste en ook geheimzinnigste deel van het eiland. In 

het natuurgebeid Lilleau-des-Niges komen 300 vogel-

soorten voor. Het licht in deze streken is dan weer fel, 

dan weer zacht, vaak betoverend.

De zandstranden aan de oostkust nodigen uit tot 

relaxen, maar je kan er ook goed zeilen, surfen en 

kitesurfen – laat je meevoeren door de wind. Aan land 

vormen wijngaarden, tuinderijen en dennenbossen het 

decor. Helemaal in het noorden ligt een enorm strand 

met daar vlakbij het beroemde bos Trousse-Chemise, 

zo mooi bezongen door Charles Aznavour.

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

Les Varennes is een gezellige, schaduwrijke 
kwaliteitscamping aan de zuidkust op 500 

meter van een lang zandstrand en 800 
meter van de dagelijkse markt in 
Le Bois-Plage. De goede voorzieningen 
bestaan o.a. uit een zwembad dat 
overdekt kan worden, winkel met vers 

brood, fietsverhuur, speelterrein, 
tafeltennis, televisiezaal met bar, 

verschillende openbare barbecueplaatsen, 
kinderclub in de zomer en Wifi.

Camping la Grainetière
La Flotte-en-Ré
Tel +33 (0)5 46 09 68 86   www.la-grainetiere.com

Isabelle, Eric en Fanny ontvangen u gastvrij 
op hun rustige camping in de schaduw 

van pijnbomen. Bij de ingang bevindt 
zich een mooi zwembad omgeven 
door tropische planten en veel ruimte 
voor zonnebaden. Het terrein ligt op 
1,5 km van het strand en La Flotte-en-

Ré met zijn restaurants aan de haven is 
nog iets dichterbij. Wifi, fietsverhuur, bar/

snackbar, winkel met vers brood, 
spelletjesruimte.
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Les Baleines
De vuurtoren Les Baleines ligt op de westpunt van 

het eiland en is vernoemd naar de vele walvissen die 

hier vroeger aanspoelden. De laatste keer dat dit mas-

saal gebeurde was in 1920. De huidige toren werd in 

1854 gebouwd ter vervanging van de eerste vuurtoren 

uit 1682. Hij is 57 meter hoog en heeft een bereik van 

ongeveer 45 km. Wanneer u de 257 treden van de 

wenteltrap heeft beklommen, wordt u beloond met 

een prachtig uitzicht. De vuurtoren kan iedere dag, het 

hele jaar door worden bezocht. Beneden is een klein 

museum gevestigd, dat gewijd is aan de geschiedenis 

van vuurtorens.

Saint-Martin-de-Ré 
Een druk stadje met oude huizen, terrasjes en een 

haven waar vissers en zeilers elkaar ontmoeten in een 

aangename sfeer… Omdat het eiland van strategisch 

belang was, liet Lodewijk XIV in 1681 de bekende 

architect Vauban het stadje versterken met een 

enorme, halfronde muur. Vauban bouwde ook het fort 

bij St.-Martin, dat erg goed bewaard is gebleven. 

Ile de Ré
Foto Michel Griffon
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Le Bois-Plage-en-Ré 
Zoals de naam al zegt, grenst Le Bois-Plage-en-Ré 

aan de ene kant aan het strand en de zee an aan de 

andere kant aan bossen en wijngaarden. De plaats telt 

vele campings, hotels en vakantiecomplexen, waardoor 

het er vooral in de zomermaanden gezellig druk is. Er 

is dan iedere ochtend een grote eilandmarkt met vis 

en zeevruchten, lokale producten, kleren en brocante, 

terwijl kinderen een ritje op een pony kunnen maken of 

meedoen aan spelletjes. 

Laat de auto staan
Het is verstandig en ook veel leuker om niet met de 

auto maar per fiets het eiland te verkennen. Er zijn veel 

locaties waar je voor het hele gezin fietsen kan huren, 

inclusief trailer, helmen en elektrische fietsen. Het 

voordeel is dat de routes overal vlak zijn en je dus geen 

zware inspanningen hoeft te doen. Fietsstallingen zijn 

overal beschikbaar en verdwalen is onmogelijk, dankzij 

een zeer duidelijke bewegwijzering.

Les Baleines 

Foto Jean-Christophe 

Benoist
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De beste gidsen naar de beste campings
Ook te krijgen voor iPad op www.alanrogers.nl/digital

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