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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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Zomervuren en Rooknachten
De vuren ter gelegenheid van de zomerzonnewende 

en Kerstmis zijn ook belangrijke gebeurtenissen in 

de Tiroolse traditie, waarin godsdienst en geschiede-

nis samenkomen. De zomervuren worden ontstoken 

om de Tiroolse verbondenheid te herdenken met het 

Heilige Hart van Jezus in 1769, een oproep om in God 

te vertrouwen toen de Franse troepen met een invasie 

dreigden. Met Kerstmis wordt het christelijke geloof 

vermengd met oude rituelen zoals het in huis halen van 

takken van kersen- en appelbomen die geluk brengen 

en het branden van wierook tijdens de Rauhnächte 

(Rooknachten) om ongeluk af te wenden.

Ook de keuken maakt deel uit van de tradities en 

Tirol heeft natuurlijk zijn eigen specialiteiten: gerookte 

ham, Kaminwurzen (gerookte en gekruide worst), 

Daumnidei (gebakken aardappelnoedels), Apfelstrudel 

en Tiroolse schnaps, gemaakt van appels, zoete prui-

men of peren, die gedronken wordt na de welbekende 

toost: ‘Zum Wohl!’

Camping Schwarzsee
Kitzbühel
Tel +43 (0)53 566 2806   www.bruggerhof-camping.at

Schwarzsee heeft zeer moderne sanitaire 
voorzieningen, een levensmiddelenwinkel, 

skiberging en droogruimte, een 
speelkamer voor de kinderen en een bar-
restaurant. Dit is een ideale locatie voor 
recreatie, sport en plezier. Een uitgebreid 
wellnesscentrum beschikt o.a. over een 

Finse sauna, tepidarium, aromastoombad, 
fitnessruimte, massage en schoonheids-

behandelingen. In en rondom Kitzbühel zijn 
onbegrensde mogelijkheden voor de vakantieganger. 

www.alanrogers.nl/destinations 65

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

Op zoek naar de  
beste campings?
Raadpleeg onze landengidsen!



Keswick, Cumbria CA12 4TE - English Lake District    
Tel: +44 (0)17687 74499       www.castlerigg.co.uk       E-mail: info@castlerigg.co.uk

Caravan en Camping ParkCaravan en Camping Park
Het park met een schitterend uitzicht. .

In het hart van de meren
Het park met een schitterend uitzicht. . .

In het hart van de meren

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
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Van het landschap en de manier van leven in de Gers gaat een 

bijzondere rust uit. In tegenstelling tot zijn bekendere buurman 

de Dordogne, beschikt deze regio over een tijdloze rust die je 

elders in West-Europa niet al te vaak meer tegenkomt. De Gers 

is een streek waar alles in balans en harmonie lijkt te zijn en 

waar het leven het ritme van de natuur volgt.

De Gers
Op het ritme van de natuur

Auch – een stad vol verrassingen

De hoofdstad van de Gers belichaamt het 

goede leven van de Gascogne. Auch bestaat 

uit een hoge en een lage stad en wordt 

doorsneden door de rivier de Gers. Het is zowel 

een belangrijk commercieel centrum als een 

historische stad die uitnodigt tot aangename 

wandelingen door ‘les pousterles’, de steile, 

middeleeuwse straatjes waarlangs vroeger het 

water uit de rivier naar boven gebracht werd.

In Auch staat een van de oudste musea van 

Frankrijk, het Musée des Jacobins uit 1793. 

Het beschikt over een collectie oude 

Colombiaanse kunst, die na de collectie 

van het Musée du Quai Branly in Parijs de 

belangrijkste van het land is. Het rijke 

erfgoed van Auch en het gevarieerde 

culturele leven zijn een hoogtepunt van 

uw vakantie in de Gers, het land van 

het goede leven waar men u met open 

armen ontvangt.

www.auch-tourisme.com

De Abdij van FlaranEen van de mooiste abdijen van de Gers is Flaran, 
een voormalige Cisterciënzer abdij, gesticht in de 12de 
eeuw. Het complex, dat de Honderdjarige Oorlog en twee 
branden heeft overleefd, herbergt nu een expositie over 
de pelgrimsroute naar Santiago de Compostela. U kunt er 
ook de collectie-Simonow bewonderen, een verzameling 
schilderijen van Frankrijks bekendste kunstenaars, zoals 
Monet, Renoir and Cézanne.

www.toerisme-gers.com
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Op de beroemde, monumentale trappen van Auch, 

die van de rivier omhoog leiden naar de Toren van 

Armagnac, staat een indrukwekkend standbeeld van 

de meest gevierde persoon van Gascogne, d’ Artag-

nan. Hij werd geboren in het nabijgelegen Lupiac als 

Charles de Batz-Castelmore en was de kapitein van 

de musketiers van de Koning. De beroemde roman 

De drie musketiers van Alexandre Dumas maakte hem 

onsterfelijk. Het Musée d’Artagnan in Lupiac vertelt het 

hele levensverhaal van de held door middel van een 

audiopresentatie en wassen beelden. Op het derde 

Artagnan-festival in augustus 2015 wordt in Lupiac 

een nieuw standbeeld van de beroemdste man van 

Gascogne onthuld.

Een andere plaats die je gezien moet hebben is La 

Romieu, een klein middeleeuws dorp met een prachtige 

abdij, die bestaat uit een kerk, twee schitterende torens 

en een klooster. De prachtig gerestaureerde kerk is 

gedecoreerd met fresco’s en op de vloer liggen nog 

steeds de oorsponkelijke tegels. Het dorp zelf is een 

van de charmantste plekken van de Gers, waar veel 

dorpen te vinden zijn die tot ‘de mooiste van Frank-

rijk’ behoren, zoals Fourcès, Lavardens, Larressingle, 

Montréal-du-Gers en Sarrant.

© Collection Tourisme Gers / CRT Midi-Pyrénées / CDT 32 / Pays d'Armagnac - M. Carossio, D. Viet / OT La Romieu

Erfgoed
Het departement Gers, gelegen in de Gascogne in 

het zuidwesten van Frankrijk, is trots op haar rijke verle-

den. In 50 voor Christus werd de streek onderdeel van 

het Romeinse Rijk, en later maakten achtereenvolgens 

de Visigoten, de Franken en de Vikingen er de dienst 

uit. In de 19de eeuw, toen Auch de hoofdstad van 

de regio was geworden, kreeg de Gers een rol in de 

literaire legenden, dankzij de escapades van musketier 

Charles de Batz-Castelmore, Graaf van Artagnan.

In de Middeleeuwen maakte de regio voor het eerst 

kennis met toerisme, toen een groeiend aantal pelgrims 

het land doorkruiste op weg naar Santiago de Com-

postela. Niet minder dan 2 miljoen pelgrims volgden 

de route van Lectoure naar Condom, voordat ze aan 

het ruige en vaak gevaarlijke traject door de Pyreneeën 

begonnen.

Een van de belangrijkste locaties op deze route was 

de kathedraal in Auch, nu Unesco werelderfgoed. Deze 

werd gebouwd tussen 1489 en 1680 en is een van de 

grootste gotische kathedralen van Frankrijk. Bezoekers 

kunnen zich nu vergapen aan de spectaculaire glas-

in-loodramen, waarvan de mooiste zijn gewijd aan het 

verbeelden van de Schepping en een processie van heili-

gen en sibillen. Zelfs op een grijze winterdag zorgt het 

kleurenspel van de ramen voor een levendige verlichting. 

www.alanrogers.nl/destinations 5



© Collection Tourisme Gers / CRT Midi-Pyrénées / CDT 32 / Syndicat des Côtes de Gascogne / Comité du Floc de Gascogne - M. Carossio / Arbre et Paysage - A. Canet

De Gers

Eten & drinken
In de Gers, alom geroemd om haar culinaire kwali-

teiten, krijgen de maaltijden veel aandacht – niet onbe-

grijpelijk met zoveel heerlijke producten om je heen. Tot 

de lokale specialiteiten behoort foie gras, waarvan een 

van de beste gemaakt wordt door Terre Blanche. Deze 

bekroonde foie gras wordt bereid volgens traditioneel 

recept en bezoekers kunnen de lekkernij proeven 

tijdens een Gascons ontbijt of een traditionele maaltijd. 

Terre Blanche ligt in Saint Puy en biedt rondleidingen, 

proeverijen en cursussen foie gras-bereiding.

Eend is ook een hoofdbestanddeel van het Gas-

conse menu, meestal in de vorm van confit of rillettes. 

Confit wordt bereid door een ingezouten poot te koken 

in zijn eigen vet, rillettes is hetzelfde als paté en gaat 

heel goed samen met een lokale wijn als St.-Mont of 

Madiran.

De aandacht voor goed eten blijkt ook uit het grote 

aantal markten, zowel in Auch als elders in het departe-

ment. Brood, kazen, fruit en groenten in allerlei soorten 

en kleuren stralen de bezoeker tegemoet in fraaie 

uitstallingen.

6 www.alanrogers.nl/destinations



Om mee naar huis te nemen

Neem voor uzelf of als cadeautje voor vrienden 

of familie iets van de Gascogne mee naar huis. 

Bij de winkels van Fleurons de Lomagne kunt u 

kiezen uit vele regionale delicatessen, zoals foie 

gras, rillettes, wijnen en Armagnacs als smaakvolle 

herinnering aan uw vakantie. Fleurons begon in 

2003 en heeft winkels in Agen, Condom, Lectoure 

en Moissac. Neem een cadeaubox mee of maak een 

selectie uit de meer dan 300 individuele producten. 

U ontmoet er de karakteristieke gastvrijheid van de 

Gers en krijgt bij de aanschaf alle hulp die u wenst. 

www.fleuronsdelomagne.com

Een andere beroemde specialiteit is Armagnac, 

een in eikenhouten vaten gerijpte gedistilleerde drank 

gemaakt van druiven. Met een geschidenis die, naar 

verluidt, verder teruggaat dan die van Cognac, is 

het een rustieke, zachte drank met vanille, noten en 

gedroogde vruchten in het smaakpalet. Producenten 

als Château Monluc hebben een eeuwenlange traditie 

in het verbouwen van druivenvariëteiten en maken 

sommige van de beste uit de streek. Château Monluc 

is ook de producent van Pousse Rapière, een zoete, 

gearomatiseerde likeur die gemixed met witte wijn 

gedronken kan worden als aperitief.

‘Les Bons Crus d’Artagnan’ is een groep wijnbou-

wers uit de Gers die dit jaar het nationale keurmerk 

‘Vignobles & Découvertes’ heeft ontvangen. Bij hen 

kunt u terecht om de rijkdommen te ontdekken van 

de Gasconse wijngaarden, zoals Armagnac en Floc 

de Gascogne en wijnen als Côtes de Gascogne, Saint 

Mont, Madiran et Pacherenc. 

Het beste uit de keuken van de Gers kan genoten 

worden in een van de Logis-restaurants in de regio. U 

kunt er terecht voor traditionele en speciale gerechten, 

altijd bereid met verse streekproducten in een gastvrije 

entourage en met goede service. De wijnen, afkomstig 

van dezelfde grond, completeren het menu. Kies uit 

de ‘Terroir Selection’ voor authentieke recepten die 

de gatronomische kwaliteiten van de Gers het best tot 

uiting laten komen.

www.vins.tourisme-gers.com
www.terreblanche.fr 

www.monluc.fr

Een keuken met regionale invloeden: 

proef het verschilDe hotels van Logis staan bekend om hun 

goede restaurants. De koks laten zich voor hun 

menu’s inspireren door de gastronomische 

kwaliteiten van de streek en doen daarvoor een 

beroep op lokale producenten. Ze selecteren 

wijnen en andere dranken uit de regio die voor 

kenners niet te versmaden zijn. 
www.logishotels-gers.com

Het beste van de GersVerwen uw smaakpapillen met de heerlijke dranken 
die allemaal uit dezelfde rijke bodem voortkomen. 
Bezoek daarvoor onze restaurants, die wijn en eten 
perfect weten te combineren, en de kelders en 
chateaux van de wijnmakers. Witte en rode Floc de Gascogne is een zoet 

aperitief met een zachte smaak, gemaakt volgens een 
oud overgeleverd recept: 2/3 deel frisse druivensap + 
1/3 deel jonge Armagnac.

De rode en witte wijnen en de rosé van Côtes de 
Gascogne zijn het summum voor liefhebbers en 

kenners vanwege de unieke smaak van citroen en 
exotische vruchten en de intense frisheid. Belangrijkste 
producent van witte wijn in Frankrijk en meest 
geëxporteerde witte wijn ter wereld.Armagnac, de oudste eau-de-vie van Frankrijk, is 

een zeldzame en unieke drank, het resultaat van de 
inspanningen en passie van mannen en vrouwen die 
zich hebben bekwaamd in de bereiding, die al eeuwen 
lang een geheim is.

www.armagnac.fr
www.floc-de-gascogne.frwww.vins-cotes-gascogne.fr

www.alanrogers.nl/destinations 7



De Gers

terwijl kinderen onderweg een duik in het water kunnen 

nemen.

Wilt u uzelf tussendoor wat rust gunnen, dan kunt u 

kiezen voor een schitterende tocht met de auto over de 

Route des Bastides. Tussen Marciac en Auch komt u 

langs verschillende middeleeuwse stadjes, waaronder 

Bassoues met zijn indrukwekkende, 40 meter hoge 

toren, Montesquiou, de zetel van een van de oudste 

aristocratische families van Europa, Montesquiou-

Fezenac, en Barran, waar in de 19de eeuw van slakken 

een speciaal soort kauwgum werd gemaakt die hielp 

tegen de hoest.

Quads
Wanneer wandelen of fietsen voor u 

te ouderwets is, moet u eens proberen 

om per quad te omgeving te ontdekken. 

Quad Concept biedt programma’s van 

een half uur tot een halve dag, waarbij 

u een uitrusting krijgt en leert rijden, 

voordat u zelf het terrein op gaat.

www.quadconcept.com 
voordat u zelf het terrein op gaat.

De paden op...
Voor enthousiaste wandelaars en fietsers is het 

geen grote opgave om mooie routes te vinden in de 

Gers. In de bossen, langs de meren of door de dalen: 

de uitzichten, de geluiden, de flora en de fauna zijn 

betoverend mooi. Door de ligging aan de rand van 

het nationale park de Pyreneeën is er in het departe-

ment een overvloed aan wilde dieren en planten. Voor 

zoogdieren als vleermuizen, otters en de in Europa 

bedreigde nerts, en vogels als reigers, boomvalken 

en zwarte wouwen – en voor talloze andere soorten – 

biedt de regio een rijke groene habitat.

De routes laten u de mooiste delen van de 

Gascogne zien, ze voeren langs kleine gehuchten 

en romaanse kapellen met op de achtergond het 

fantastische decor van de Pyreneeën en dompelen u 

onder in de tijdloze rust van de streek. U kunt ook in de 

voetsporen treden van de pelgrims op de route naar 

Santiago de Compostela, aangegeven met de bekende 

roodwitte tekens van de Grande Randonnée. De 

meest noordelijke route loopt via Lectoure, Condom en 

Éauze, terwijl de populaire zuidelijke route onder andere 

langs de kathedraal van Auch komt. Veel wandelpaden 

zijn ook toegankelijk voor paard en ruiter en er zijn 

vele maneges in de regio die tochten organise-

ren. Een ontdekkingstocht per kano behoort 

ook tot de mogelijkheden. Een excursie op de 

rivier de Baïse biedt de mogelijkheid om het 

land vanuit een ander perspectief te bekijken, 

8 www.alanrogers.nl/destinations
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De Gers hoog boven de grond

Wilt u uw kinderen een leuke activiteit 

bezorgen? Neem ze dan eens meer naar 

Le Vert en l’Air. Daar kunnen ze in de 

bomen een hindernisroute afleggen met 

touwen, bruggen en kabelbanen voor 

een spannend avontuur.  

Er zijn tien parkoersen van 

verschillende 

moeilijkheidsgraad, dus 

iedereen kan meedoen.

www.levertenlair.com

Tip
Haal een Passeport Privilège 

in een van de bureaus van 
toerisme voor korting op een 

uitgebreid aanbod aan 
excursies en activiteiten. 

Activiteiten in de buitenlucht
• Wandelen op ieder niveau
• Fietsen, ook elektrisch
• Paardrijden
• Golfen
• Kanoën
• Vissen
• Varen

Karten vanaf 7 jaarBij Chrono Kart 32, een paar kilometer 

ten zuiden van Auch, kunnen jonge en 

volwassen liefhebbers van de autosport 

hun chauffeurskunsten tonen in een 

van de 12 karts. Er zijn ook speciaal 

aangepaste karts voor kinderen vanaf 

7 jaar. Verbeter je pr met iedere ronde!
www.chronokart32.fr

jaar. Verbeter je pr met iedere ronde!

www.toerisme-gers.com
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De Gers
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Festiviteiten
Een verblijf in de Gers biedt ook de gelegenheid om 

een van de vele festivals in de streek bij te wonen. Een 

landstreek met zoveel erfgoed en cultuur heeft veel te 

vieren en de inwoners zijn graag bereid om bezoekers 

kennis te laten maken met hun tradities.

Het grootste evenement op muziekgebied is Jazz in 

Marciac, een festival waar vele bekende musici hebben 

opgetreden zoals George Benson, Joe Cocker, Curtis 

Stigers en Al Jarreau. Van eind juli tot half augustus 

trekt het festival jaarlijks meer dan 100.000 bezoekers. 

In de stad zelf zijn het hele seizoen openluchtconcerten 

op het plein en speciale maaltijden in de restaurants. 

Ook worden tap- en danslessen voor volwassenen en 

kinderen georganiseerd en kunnen beginnende muzi-

kanten deelnemen aan workshops door topmusici. Het 

geweldige museum Territories of Jazz is dan ook open; 

u kunt er met een audiogids de geschiedenis van de 

jazz en de grotste jazzmusici leren kennen.

Het Festival de Tempo Latino in Vic-Fezensac is een 

populair evenement dat laat zien hoe de regio andere 

culturen heeft omarmd. Het duurt vier dagen in juli en 

de artiesten uit binnen- en buitenland trekken enorme 

bezoekersaantallen. 

In de Gers is het hele jaar door van alles te beleven. 

Zo zijn er naast de bekende muziekfestivals ook een 

hedendaags circusfestival en een filmfestival in Auch, 

een evenement rond fotografie in Lectoure en een 

astronomiefestival in Fleurance.

Wie in de winter naar de Gers gaat wordt getrakteerd 

op de tinkelende lichtjes en vrolijke decoraties van het 

Kerstfestival. In december en januari komen meer dan 

25.000 mensen naar de Gers om de feestelijke magie 

te beleven en de met de hand gemaakte kerststallen 

te bekijken in negen dorpen rondom Lectoure. Er zijn 

kerstmarkten in het hele gebied, de Kerstman komt 

op bezoek en er zijn concerten en activiteiten voor 

kinderen.

Het bloemenfestival van Fourcès betekent de over-

gang van de grijze wintermaanden naar de lente. Het 

dorp maakt eind april zijn reputatie helemaal waar als 

een van de mooiste van Frankrijk, wanneer exposanten 

het omtoveren in een spectaculaire bloemenmarkt waar 

zowel lokale als exotische soorten te koop zijn.

Markten
Traditionele markten, boerenmarkten, avondmarkten, foie gras-markten, rommel-

markten, gastronomische evenementen... In de steden en dorpen van de Gers kan je het hele jaar door de markt op: gezellig, 
leerzaam en lekker!

Meer informatie
www.festival.tourisme-gers.com



Campings
De uitgebreide selectie campings in de 

Gers stelt u in staat om te reizen in de regio 
terwijl u op verschillende campings verblijft 
of op een centrale uitvalbasis. Of u in een 
tent wilt kamperen, of in een stacaravan of 
chalet, er is overal iets te vinden wat aan 
uw wensen voldoet. Campings variëren van 
grote vakantieparken, ideaal voor een actieve 
gezinsvakantie, tot kleinere terreinen waar 
je ontsnapt aan de drukte van alledag. We 
hebben hieronder voor u enkele van de beste 
campings geselecteerd. Voor meer informatie 
over de verschillende locaties, ga naar

www.campings.tourisme-gers.com 

Hotels
De hotel-restaurants van Logis

Op vakantie, tijdens een weekendje weg, om af te spreken 

met de familie of met vrienden... er zijn 19 Logis in de Gers waar 

u kunt verblijven. De hotels-restaurants Logis du Gers verwel-

komen u het gehele jaar. Ze delen dezelfde filosofie en kwaliteit: 

persoonlijke ontvangst, uitstekend verblijf, regionaal geïnspireerd 

menu in het restaurant, gezelligheid en informatie over beziens-

waardigheden in de buurt. U hoeft alleen maar te kiezen welk 

hotel op dat moment het meest aan uw wensen voldoet.

www.logishotels-gers.com 

De Gers

www.camping-talouch.com

Le Talouch ligt op een rustige 
locatie, maar ook dicht bij Auch en is 
een geweldige keus voor een eerste 
vakantie in de Gers. De plaatsen zijn 
ruim en naast de activiteiten op het 
terrein zelf kunt u in de omgeving 
golfen, paardrijden en vissen.

FR32080 
Yelloh! Village le Talouch

FR32020 
Camping du Lac Marciac 

Deze camping van een Engels 
echtpaar is uitstekend gelegen om u 
zelf onder te dompelen in de cultuur 
van de Gers met wijn- en kaas-
proeverijen van lokale producenten in 
de zomer. De schaduwrijke plaatsen 
en rustige atmosfeer zorgen voor een 
heerlijk ontspannend verblijf.

www.camping-marciac.com 

 
Le Relais du Bastidou

Hotel 3* met restaurant – charme en 
rust op een bijzonder mooie locatie 
op 6 km van Marciac. Acht smaakvol 
gedecoreerde kamers waaronder een 
familiekamer voor 4/5 personen en 
een kamer geschikt voor minder-
validen. Verwarmd zwembad (maart – 
oktober), sauna en jacuzzi (hele jaar).

www.le-relais-du-bastidou.com

 
Château Lve Haget

Hotel 3* met restaurant in een 19de-
eeuws kasteel in Montesquiou. Tien 
sfeervol ingerichte hotelkamers, met o.a. 
een suite, een torenkamer en andere 
unieke kamers. Een derde bed is moge-
lijk in de grotere kamers. Afhankelijk van 
het weer wordt het ontbijt geserveerd in 
de eetzaal of op het terras. 

www.lehaget.com

 
Les Comtes de Pardiac

Hotel 3* met bar in het centrum van 
Marciac. 25 comfortabele kamers 
met gratis wifi. Relaxen op de mooie 
patio en in de spa. In de bar worden 
de beste wijnen uit de streek 
geschonken en drie verschillende 
champagnes.

www.hotel-marciac.com

 
Le Relais de l’Armagnac

Hotel 3* met restaurant in het 
gehucht Luppé-Violles. Een-, twee- 
en driepersoonskamers met gratis 
wifi in een 200 jaar oud gebouw, 
met een rijke regionale én nationale 
geschiedenis. Gelegen op de grens 
met Les Landes op 10 minuten van 
Nogaro.

www.hotelrestaurantdelarmagnac.com
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FR32040 
Camping Naturiste Devèze 

FR32010 
Castel Le Camp de Florence

Le Camp de Florence is een uit-
stekend terrein met grote plaatsen en 
een geweldig uitzicht op het platte-
land. Gelegen aan de rand van Le 
Romieu is hij ideaal voor wandelingen 
langs de route naar Santiago de 
Compostela. U vindt hier een zeer 
goed restaurant met lokale gerechten.

www.lecampdeflorence.com

FR32110 
Camping Le Lac de l’Uby 

Deze camping is open van eind 
maart tot half oktober en heeft veel in 
petto om u en uw kinderen overdag 
en ’s avonds bezig te houden. Maak 
een keus uit een van de ruime 
kampeerplaatsen, stacaravans of 
bungalows en profiteer van de bes-
chikbare activiteiten.

www.camping-uby.com

FR32130 Camping 
Lac de Thoux st Cricq

Gelegen tussen Auch en Toulouse 
aan de rand van een groot meer met 
een prachtig uitzicht, kunt u hier 
genieten van een geweldig restaurant 
en de cultuur van de Gers. U kunt 
relaxen aan het meer of zeilles 
nemen bij de nabijgelegen zeilschool.

www.camping-lacdethoux.com

FR32060 

Camping les Trois Vallées 

Dit grote vakantiecomplex is 
geweldig voor gezinnen en biedt 
zowel stacaravans als 
kampeerplaatsen. Behalve een 
schilderachtig meer is er een 
indrukwekkend zwembadcomplex, 
compleet met kinderbad en jacuzzi.

www.lacdes3vallees.fr

FR32210 
Château Le Haget

Gelegen op een prachtig landgoed, 
biedt deze camping een beschutte 
en rustige omgeving. Er is een 
zwembad en een tafeltennistafel, 
terwijl u kano- en kajakexcursies kunt 
maken vanaf het nabijgelegen 
Mirande.

www.lehaget.com

Camping  
Les Berges du Gers

Deze plezierige camping ligt ten 
zuiden van Auch, vlakbij het nationale 
park de Pyreneeën met zijn 
geweldige wandelmogelijkheden. Het 
terrein is goed uitgerust en er zijn 
activiteiten mogelijk zoals tennissen 
en vissen. 

www.berges-du-gers.fr

FR32190 

Camping Le Neri

Prettige, gastvrije camping in een 
prachtige, bosrijke omgeving, ideaal 
om te ontspannen. Activiteiten zijn 
o.a. jeu-de-boules, vissen in het 
meer, boogschieten en volleybal. 
Bezoeken aan knoflook-, wijn-, en 
foie-gras-producenten. Het mooie 
dorp St. Clar ligt op 4 km.

www.campingleneri.com

FR32170 
Camping Aramis

Aramis is een mooie gezinscamping, 
geopend van april tot en met sep-
tember, niet ver van alle attracties 
van Auch. De ligging midden in een 
onbedorven natuurgebied zorgt voor 
een ontspannen verblijf. In de 
omgeving zijn een paar prachtige 
wandelroutes.

www.flowercampings.com

De aangename omgeving van deze 
naturistencamping garandeert een 
ontspannen verblijf. De plaatsen 
hebben half-schaduw en er is een 
meer om in te zwemmen, plus een 
zwembadcomplex. Er zijn sport- en 
andere activiteiten voor naturisten en 
niet-naturisten.

www.deveze-nat.com
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Welkom in

Noord-Hessen
het land van Grimm

Geniet van een kampeervakantie in het land 

van de gebroeders Grimm! Hier, in het hart van 

Duitsland, vindt u een sprookjesachtige natuur: 

het glooiende middelgebergtelandschap met 

zijn uitgestrekte bossen, prachtige rivierdalen 

en heldere meren nodigt u uit voor een actieve 

vakantie in de natuur. Ontdek ook de culturele 

schatten van de regio, de betoverende kastelen 

en burchten, de middeleeuwse vakwerkstadjes 

en natuurlijk de documenta-stad Kassel met het 

bergpark Wilhelmshöhe (cultureel werelderfgoed 

van de Unesco) en de GRIMMWELT, de nieuwe 

expositieruimte over het leven en werk van de 

gebroeders Grimm. 

We kijken uit naar uw komst!

Het team van Noord-Hessen, het land van Grimm 

www.grimmheimat.de
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Werratal
Een schitterend rivierenlandschap, glooiende heu-

vels en romantische vakwerksteden zijn kenmerkend 

voor het Werratal. Aan de rand van dit prachtige dal 

ligt de Hohe Meißner. Dit is de hoogste berg van 

Noord-Hessen, het land van Grimm, en volgens de 

sage tevens de huisberg van Vrouw Holle.

Knaus Campingpark Eschwege

www.knauscamp.de/eschwege.html

Regio Kassel-Land 
In het authentieke Reinhardswald met zijn sprook-

jesachtige burchten en kastelen hebben veel sagen 

en legenden hun oorsprong. Zo zou ooit Raponsje 

haar haren vanaf de toren van de Trendelburg heb-

ben laten zakken. 

Campingplatz Naumburg

www.camping-in-naumburg.de

- Advertorial -

Wilhelmshöhe, Kassel
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Roodkapjeland
Misschien heeft het rode kapje van de  

Schwälmer klederdracht de gebroeders Grimm 

geïnspireerd tot het beroemde sprookje over 

Roodkapje? Wie weet. Misschien waren het ook 

wel de stille bossen en de ongerepte natuur...

Campingplatz Seepark Kirchheim

www.campseepark.de 

Bad Arolsen
In deze romantische barokstad kwam Emma 

van Waldeck-Pyrmont ter wereld, die later konin-

gin van Nederland werd. Het residentieslot van 

Bad Arolsen staat bekend als het ‘Versailles van 

het Waldecker Land’. Voor de poorten van de stad 

ligt de prachtige Twistesee.

Reisemobilhafen Twistesee (alleen voor campers)

www.reisemobilhafen-twistesee.de

Willingen
Willingen is voor wintersporters hét adres in 

Noord-Hessen, het land van Grimm. ’s Zomers 

trekken de fiets- en wandelroutes en het uitge-

breide recreatieaanbod veel vakantiegangers. 

Campingplatz Bahrenberg

www.campingplatz-willingen.boemighausen.de

Noord-Hessen

- Advertorial -
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Belevenisregio Edersee
Ingebed in een bosrijke omgeving ligt het op twee 

na grootste stuwmeer van Duitsland, de Edersee – 

een paradijs voor recreanten en watersporters. Ont-

dek ook de middeleeuwse vakwerkstad Fritzlar met 

zijn culturele rijkdommen en het Borkener merenge-

bied waar men fantastisch kan recreëren.

Campingplatz Teichmann

www.camping-teichmann.de

Waldecker Land
Dichte bossen en een uitgestrekt merengebied zijn 

kenmerkend voor het Waldecker Land. Een bijzon-

dere belevenis biedt het nationale park Kellerwald-

Edersee: de oude beukenbossen in dit park behoren 

tot het wereldnatuurerfgoed van de UNESCO. 

Campingplatz Hohes Rad

www.camping-diemelsee.de

- Advertorial -

Edersee

Ga met ons mee op ontdekkingsreis door het land van de 

gebroeders Grimm en maak kans op drie overnachtingen op 

camping Teichmann of in het Knaus Campingpark.

Deelnemen via: www.grimmheimat.de/actie

Prijsvraag
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De Alan Rogers Camping Awards

De beste
campings van 2014

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. 
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De Alan Rogers Camping Awards 
2014
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.

Er zijn acht categorieën met voor iedere categorie 1 
winnaar en 2 runners-up, plus een 'special award' en een 
award voor de beste camping volgens onze lezers.

De prijzen gaan dit jaar naar campings uit 12 verschillende 
landen. 

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

alanrogers.nl/awards
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Winnaar 
Domaine de Soleil Plage (FR24090) 
Frankrijk

Deze aantrekkelijke camping aan de rivier de Dordogne 
leent zich erg goed voor een actieve gezinsvakantie. 
Bezoekers en hun huisdieren worden gastvrij ontvangen 
en er is animatie voor iedereen.

Runners-up 
Camping Parc la Clusure (BE0670) 
België

Parc la Clusure is een sympathieke, goed georganiseerde 
camping in de Ardennen, met een prettige sfeer en ideaal 
voor jonge gezinnen. De prachtige locatie en de ruime 
plaatsen maken hem tot een geliefde bestemming.

Kawan Village El Astral (ES90290) 
Spanje

Deze gezellige camping aan een rivier wordt gerund door 
erg vriendelijke eigenaars die alles over hebben voor hun 
gasten. Het terrein wordt milieuvriendelijk beheerd en 
beschikt over geweldige faciliteiten voor alle leeftijden.

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

bekroond
Uitmuntendheid

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

Winnaar 
Camping Marina di Venezia (IT60450) 
Italië

Deze grote, levendige camping in Veneto ligt aan een 
zandstrand en biedt veel vermaak voor gezinnen. In 2014 
hebben de eigenaars de voorzieningen voor gasten uitge-
breid met nieuwe, ‘state-of-the-art’ huuraccommodaties

Runners-up 
Camping Landclub Ruinen (NL6160) 
Nederland

Ruinen is een ruim opgezette camping in de bossen 
van Drenthe, ideaal voor zowel stellen als gezinnen. Een 
belangrijk deel van het terrein werd in 2014 gerenoveerd, 
met o.a. een nieuw zwembad, restaurant en kinderboer-
derij.

Goolderheide Vakantiepark (BE0760) 
België

Deze particuliere camping is goed uitgerust voor een 
gezinsvakantie, met een uitstekend zwembadcomplex 
en uitgebreide speelmogelijkheden. In 2014 zijn veel 
verbeteringen gerealiseerd, o.a. een nieuw restaurant, 
zwembaden en huurtenten.

20 www.alanrogers.nl/destinations



Winnaar 
Camping Domaine de la Bergerie (FR83170) 
Frankrijk

Deze camping, gelegen aan de Côte d’Azur tussen 
kurkbomen, eiken en dennen, heeft een groot aanbod 
aan activiteiten voor alle leeftijden. Een zwembadcom-
plex, een fitnesscentrum voor volwassenen, rolschaatsen, 
kinderclub en kinderboerderij.

Runners-up 
Camping Seeblick Toni (AU0100) 
Oostenrijk

Deze camping op een rustige, landelijke locatie in Tirol is 
een geweldige uitvalsbasis om Oostenrijk te ontdekken. 
Wandelen, fietsen, zwemmen, vissen... er is hier tijdens 
uw vakantie genoeg te doen.

Hvidbjerg Strand (DK2010) 
Denemarken

Deze particuliere camping aan de westkust van Dene-
marken heeft een aantal uitstekende voorzieningen voor 
actieve gasten, zoals een waterpark met glijbanen, een 
kinderbad, een jacuzzi, een speelstad met klimmuur en 
trampolines en een minigolf.

Winnaar 
Zaton Holiday Resort (CR6782) 
Kroatië

Zaton is een nieuw vakantiepark, gelegen aan de azuur-
blauwe Middellandse Zee bij de stad Zadar. Het strand 
met Blauwe Vlag is ideaal voor watersporten en ontspan-
ning, toegankelijk voor mindervaliden en kinderen kunnen 
er spelen in het ondiepe water.

Runners-up 
Camping Tamarit Park Resort (ES84830) 
Spanje

Deze aantrekkelijke camping beschikt o.a. over een 
aantal plaatsen die praktisch op het zandstrand met 
Blauwe Vlag liggen. Gezinnen kunnen zich vermaken met 
watersporten zoals kajakken of gewoon genieten van de 
Spaanse zon en een goed boek.

Camping les Embruns (FR29180) 
Frankrijk

Deze camping ligt in een dorp op slechts 250 meter van 
een zandbaai aan de prachtige Bretonse kust. Er zijn 
geweldige voorzieningen voor gezinnen, zoals een water-
park, een wellnesscentrum en een manege in de buurt.

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.

Winnaar 
Caravan Park Sexten (IT62030) 
Italië

Deze camping ligt in Noord-Italië, dicht bij de Oosten-
rijkse grens, in het spectaculaire berglandschap van 
de Dolomieten. Hij is het hele jaar open en met zijn 
uitstekende voorzieningen de ideale plek voor een verblijf 
in de natuur.

Runners-up 
Camping Les Dômes de Miage (FR74140) 
Frankrijk

Deze camping ligt in een kuuroord dicht bij Chamonix 
en is een ideale uitvalsbasis om de Alpen te verkennen. 
Bezoekers kunnen te voet, op de fiets of raftend genieten 
van het schitterende bergdecor. En zowel Zwitserland als 
Italië liggen vlakbij.

Camping Harfenmühle (DE32540) 
Duitsland

Harfenmühle is een rustige, particuliere camping, gelegen 
in een bebost dal tussen de wijnregio’s van de Moezel en 
de Nahe. Zeer geschikt voor een actieve vakantie en met 
veel interessante plaatsen in de omgeving.

Alan Rogers Landelijke Camping Award
Voor landelijk gelegen campings in mooie streken, waar 
de camping en zijn voorzieningen volledig passen in de 
omgeving.
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Winnaar 
Riverside Caravan and Camping Park (UK0745) 
Engeland

Riverside bestaat uit een 10 hectare groot terrein met bos 
en weiland. De eigenaars hebben veel tijd besteed aan 
het verder ontwikkelen van hun camping, o.a. door het 
aanleggen van vismeren en een speeltuin. De voorzienin-
gen zijn modern en goed onderhouden.

Runners-up 
Camping Weidumer Hout (NL5715) 
Nederland

Deze camping ligt op een prachtige landelijke locatie 
bij een boerderij, waar de rustige sfeer zorgt voor een 
ontspannende vakantie. Het uitzicht op het omringende 
platteland is geweldig en er zijn talloze activiteiten moge-
lijk in de nabije omgeving.

Lech Camping (DE36420) 
Duitsland

Bezoekers van deze camping in Beieren zijn vanaf de 
eerste minuut in zeer capabele handen. De eigenaresse 
stelt alles in het werk om het iedereen naar de zin te 
maken. In de omgeving zijn veel attracties, waaronder de 
stad Augsburg, kastelen en Legoland.

Winnaar 
Camping Cala Llevadó (ES82000) 
Spanje

Deze prachtige camping aan de Costa Brava heeft een 
nieuw park met 30 eco-bungalows aangelegd, gemaakt 
van lokaal gewonnen hout en kurk, die perfect harmonië-
ren met de omgeving. Verder maakt de camping gebruik 
van Airco-verwarming, LED-verlichting en elektrische 
karren voor de gasten.

Runners-up 
Kawan Village Château le Verdoyer (FR24010) 
Frankrijk

Deze mooie camping in de Dordogne heeft veel 
geïnvesteerd in een natuurlijke methode om afvalwater 
te reinigen door middel van rietbedden. Een geweldig 
voorbeeld voor andere campings om de duurzaamheid 
te verbeteren.

Camping Stover Strand International (DE28990) 
Duitsland

Deze grote camping in Niedersachsen heeft onlangs 
innovatieve wasruimtes van hoge kwaliteit aangebracht, 
inclusief voorzieningen voor mindervaliden. Ook nieuw is 
een restaurantboot op de Elbe die langs het terrein vaart.

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.
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De Alan Rogers Camping Awards

Alan Rogers Special Award
De Special Award wordt uitgereikt aan campings die een 
grote tegenslag hebben moeten overwinnen.

Winnaar 
Camping Sobec (SV4210) 
Slovenië

Deze camping heeft ernstige stormschade geleden, maar 
is dankzij de grote inzet van eigenaar en medewerkers 
bewonderenswaardig snel weer teruggekeerd op zijn 
oude, hoge niveau.

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

Winnaar 
Camping Union Lido Vacanze (IT60200) 
Italië

Deze zeer grote, goed georganiseerde camping heeft 
alles wat de moderne kampeerder zich kan wensen. 
Directe toegang tot een zandstrand, een indrukwekkend 
aquapark, verschillende restaurants, buitenactiviteiten... 
kortom een geweldig aanbod voor iedereen.

Runners-up 
Camping Campofelice (CH9890) 
Zwitserland

Deze schitterende camping aan het Lago Maggiore heeft 
veel te bieden voor een gezinsvakantie. Hij ligt dicht bij 
een zandstrand waar kinderen kunnen spelen en zwem-
men en waar je kan windsurfen en waterskiën.

Camping De Molenhof (NL6480) 
Nederland

De Molenhof is een plezierige camping met goede 
voorzieningen voor gezinnen met kinderen onder 12 jaar, 
zoals een spannende speeltuin en een animatieruimte 
waar de kinderen zich de hele dag kunnen vermaken.

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

Winnaar 
Camping le Paradis (FR24060) 
Frankrijk

Le Paradis is een uitstekende, goed onderhouden cam-
ping op een rustige locatie aan een rivier waar gastvrij-
heid hoog in het vaandel staat. Hij is populair bij onze 
lezers vanwege de hoge kwaliteit van de voorzieningen, 
de vriendelijkheid van het personeel en de variëteit aan 
beschikbare activiteiten in de omgeving.
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Wandelen 
en fietsen

in Nederland

Vuurtoren Hellevoetsluis

Brielle, Atlas van Bleau

Rockanje
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Voorne-Putten verbindt het stedelijk gebied van 

Rotterdam met het landelijke Zeeland. Verlaat je 

het drukke industriegebied en kom je het eiland 

opgereden, dan is het contrast groot: de enorme 

olie raffinaderijen met hun stomende schoorstenen 

maken plaats voor een verstild landschap met pit-

toreske dorpen, duinen en bossen. Voorne wordt 

ook wel de achtertuin van Rotterdam genoemd en 

waarom? Dat ontdek je vooral wandelend of op de 

fiets.

Begin je ontdekkingstocht op de rand van het eiland 

in het noordwesten, waar je aan de ene kant uitkijkt op 

het nieuwe land van de Maasvlakte en aan de andere 

kant op de groen-grijze Slikken van Voorne. Volg het 

fietspad langs het Oostvoornse Meer waar het water op 

sommige plekken wel 70 meter diep is en daardoor een 

geliefde duiklocatie.

Vervolg uw weg langs het water van het Brielse Meer 

waar een oude, hoekige vuurbaak (vuurtoren) herin-

nert aan de tijd dat het eiland verdedigd moest worden 

tegen de vijand vanuit zee. In de zomer is dit een popu-

lair watersportgebied en ziet u er vele zeilboten, surfers 

en waterskiërs.

In Brielle loont het de moeite om de kerktoren te 

beklimmen voor een adembenemend uitzicht over de 

oude stad, het vroegere Den Briel waar de geuzen op 

1 april 1572 de Spaanse overheerser Alva verdreven. 

Wandelen en fietsen op Voorne-Putten

Brielle
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Camping de Krabbeplaat
Brielle (Zuid-Holland)
Tel 0181 412363  www.krabbeplaat.nl

De Krabbeplaat is een groene familiecamping 
op het voormalige eiland Voorne-Putten, in 

Zuid-Holland, vlakbij het historische 
stadje Brielle en direct aan het Brielse 
Meer. Zwemmen, vissen en varen kan 
hier allemaal. De camping heeft een 
eigen haven met waterskischool. Door 

de schitterende bosrijke omgeving zijn 
er volop recreatiemogelijkheden. Er is een 

uitgebreid animatieprogramma voor kinderen.

De Gelderse Vallei ligt ingeklemd tussen de 

Veluwe en de Utrechtse Heuvelrug. Ooit stroomde 

de Maas door dit gebied, maar tijdens de laatste 

ijstijd werd de loop van de rivier door het ijs ver-

legd. Wat overbleef was een laag en nat gebied met 

een kwetsbaar landschap van graslanden, bos en 

heide. In het noorden ligt het uitgestrekte polder-

land Arkemheen-Eemland. Trek er op uit en ervaar 

de schoonheid en de historie van dit bijzondere 

gebied. 

Deze tocht begint en eindigt bij het Koetshuis 

Stoutenburg. De glooiingen in het landschap waar u 

overheen fietst of wandelt zijn brede bulten en richels 

van dekzand die door de wind zijn gevormd. De oude 

boerderijen en akkers lagen vroeger op de dekzand-

ruggen, omdat de lage delen in de winter regelmatig 

overstroomden. Tegenwoordig is het gebied zo ver ont-

waterd dat tot aan de beek maïsakkers zijn aangelegd.

Nog meer historie vind je aan de zuidkant van Voorne in 

Hellevoetsluis, de oude marinestad aan het Haringvliet, 

de thuishaven van zeehelden als Michiel de Ruyter en 

Piet Heijn.

Wandelen en fietsen in de Gelderse Vallei

Wandelen en fietsen in Nederland

Volg de waterlijn naar boven en je komt uit bij de 

duinen die uniek zijn vanwege de plantendiversiteit. 

Loop naar de uitkijkpost om de grote lepelaarskolonie 

te bewonderen. De rondtocht kunt u beëindigen op een 

terrasje aan het badstrand in Rockanje aan Zee, van 

oudsher een geliefde badplaats voor jong en oud.

Asschatterkeerkade

Damsluis bij de Pothbrug.
Foto HenkvD
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Daarna komt u door de prachtige eikenlanen achter 

landgoed Stoutenburg. In deze omgeving heeft u de 

meeste kans om reeën te zien. Bij het toegangshek 

van het landhuis, staan de eeuwenoude, zogeheten 

Adam en Eva-bomen, die hun voortleven danken aan 

intensieve boomchirurgie. 

Na 1,5 km komt u bij Bloeidaal. Hier is het oor-

spronkelijke landschap van de Gelderse Vallei hersteld. 

Waar maïsland en grasland met één of twee soorten 

grassen domineerden, is nu een prachtig natuurgebied 

ontstaan. Plaatselijk is de met mest verzadigde toplaag 

afgegraven. Er ontstaat bloemrijk hooiland met dot-

terbloemen, echte koekoeksbloemen en orchideeën. 

Bloeidaal is ook belangrijk voor het waterbeheer. 

Bij hevige regenval mag dit gebied onder water lopen, 

zodat Amersfoort droge voeten houdt.

Dan gaat het langs natuurgebied De Schammer. Dit 

is sinds enkele jaren eigendom van het Utrechts Land-

schap. In het gebied zullen zich rietlanden, moerasbos-

jes en bloemrijke hooilanden ontwikkelen, vergelijkbaar 

met Bloeidaal. De gemeente Leusden beheert het 

recreatieve deel van de Schammer, met picknickweides 

en ruiterpaden.

Vakantiepark De Heigraaf
Woudenberg (Utrecht)
Tel 033 286 50 66  www.vakantieparkcampingheigraaf.nl

De Heigraaf is een gezellige familiecamping in een 
prachtige bosrijke omgeving, uniek gelegen op de 
grens van de Utrechtse Heuvelrug en de Gelderse 
vallei, met op loopafstand een groot zwemmeer met 
mooie brede zandstranden. Tot de voorzieningen 
behoren een supermarkt, een recreatiezaal, een 
dierenweide, een restaurant, en een sfeervolle 
snackbar in een Engelse dubbeldekker. 

Adam en Eva-bomen, die hun voortleven danken aan 

Pyramide van Austerlitz. Foto Kattjosh

Stoutenburg. Atlas van Nideck, 1720
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De Noorse

fjorden

Sognefjord. Foto C.H. - VisitNorway
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De Unesco heeft de Noorse 

fjorden op de Werelderfgoedlijst 

geplaatst en het tijdschrift 

National Geographic heeft 

ze als meest populaire 

werelderfgoedbestemming 

betiteld. Fjorden zijn door 

gletsjers diep uitgeslepen en door 

steile bergwanden ingesloten 

inhammen, die door het zeewater 

zijn ondergelopen. Twee van de 

drie langste fjorden ter wereld 

liggen in Noorwegen. Veel 

campings liggen op de mooiste 

plekken langs deze unieke en 

fotogenieke natuurfenomenen.
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Romsdalsfjord
Lengte: 88 km

Regio: West-Fjorden

Staat in verbinding met: de Julsundet, de 

Tresfjord, de Tomrefjord, de Moldefjord, de 

Fannefjord en de Langfjord

Belangrijkste plaatsen: Molde en Åndalsnes

Camping: Trollveggen

Een mooie manier om de Romsdalsfjord in al zijn glo-

rie te zien is om vanuit Molde een tochtje te maken naar 

het uitzichtpunt Varden op 407 meter hoogte. Je hebt 

er een fantastisch uitzicht over de fjord met daarachter 

vele markante bergtoppen, waarvan een aantal zelfs in 

de zomer nog bedekt is met sneeuw. Met de auto ben 

je er in 10 minuten, een wandeling vanuit Molde via een 

natuurpad omhoog kost je één uur.

Met de Rauma-spoorlijn kan je een rit met de trein 

maken, die langzaam rijdt en diverse malen stopt om 

bij de meest spectaculaire punten foto’s te kunnen 

maken. Het eindstation ligt vlakbij de fjord. De trein 

passeert de imposante Trollveggen (de Muur van 

de Trollen), rijdt via de Kylling Bru, een oude stenen 

spoorbrug, over woeste watervallen en door de Stavem 

Tunnel, waar een draai van 180 graden wordt gemaakt.

Een van de meest bezochte attracties in Noorwegen 

is de Trollstigen, een weg die zich langs de bergwand 

omhoog slingert te midden van spectaculair natuurge-

weld. De bergen die oprijzen rond de weg zijn gigan-

tisch hoog en de Stigfossen is een waterval, waarvan 

het water met donderend geweld omlaag stort naar het 

weelderig begroeide Isterdal. Boven gekomen heb je 

een imposant uitzichtpunt en kan je de weg vervolgen 

naar Geiranger en Ålesund. 

Bij Rauma Fishing Safari kan je een spannende trip 

met de vissersboot ‘Brisen’. De tochten beginnen bij 

de kade in Åndalsnes. De visgronden zijn vlakbij en de 

Romsdalsfjord biedt de kans om een rijke verscheiden-

heid aan vissoorten aan de haak te slaan.

Sognefjord
Lengte: 205 km

Regio: West-Fjorden

Staat in verbinding met: de Lustrafjord, de 

Aurlandsfjord, de Lærdalfjord en de Nærøyfjord

Belangrijkste plaatsen: Lavik, Høyanger, 

Balestrand, Hermansverk en Sogndal

Camping: Laerdal

De Noorse fjorden

Aalesund
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Trollveggen Camping
Åndalsnes (West-Fjorden)
Tel +47 71 22 37 00   www.trollveggen.com

De locatie van deze camping, aan de voet van 
de hoogste loodrechte bergwand van 

Europa, Trollveggen, zorgt voor een 
unieke ervaring en is een must voor 
natuurliefhebbers. Het terrein is 
ingedeeld in terrassen met vlakke 
plaatsen op gras. Het gebouw met 

faciliteiten, de vier huisjes en de receptie 
hebben een met gras begroeid dak. Naast 

de snelstromende rivier Rauma is een leuke 
barbecueplek. 

Lærdal Ferie & Fritidspark
Lærdal (West-Fjorden)
Tel +47 57 66 66 95   www.laerdalferiepark.com

Deze camping ligt aan de beroemde Sognefjord en is 
ideaal gesitueerd als u de gletsjers, de fjorden en de 
watervallen van het gebied wilt bekijken. Het restaurant 
met volledige vergunning serveert zowel traditionele 
maaltijden met lokale producten als snacks en pizza’s. 
Het mooie dorp Laerdal ligt op slechts 400 meter 
afstand. 

Neset Camping
Byglandsfjord (Zuid)
Tel +47 37 93 42 55    www.neset.no

Neset, prachtig gelegen op een landtong aan de 
Byglandsfjord, is een goed gerunde en sympathieke 
camping. Het terrein bestaat uit goed onderhouden 
grasland bij een meer, met water aan drie kanten en 
een weg aan de vierde. In het hoofdgebouw bevinden 
zich de receptie, een winkeltje en een restaurant met 
fraai uitzicht over het water. 

De Sognefjord is de langste fjord van Noorwegen en 

de op één na langste ter wereld. Het berglandschap 

rond het uiteinde van de fjord is een van de populairste 

wandelgebieden van Noorwegen. Wandelaars kunnen 

gebruik maken van een uitgebreid netwerk van goed 

gemarkeerde routes en hutten, die worden gerund door 

de Noorse bergsportvereniging. En als je de mooiste en 

meest afgelegen plekjes wilt bezoeken, is er een ruime 

keus uit wandelingen met een gids. Wandelkaarten 

en routebeschrijvingen zijn verkrijgbaar bij de plaat-

selijke toeristische informatiecentra. Een fantastische 

belevenis voor zowel beginnelingen als voor ervaren 

bergwandelaars is een wandeling onder leiding van een 

gids over de Jostedal gletsjer.

Hoewel er steile berghellingen en smalle wegen zijn 

te vinden langs de Sognefjord, zijn er prima mogelijkhe-

den voor mooie fietstochten. De bekendste fietsroute is 

Rallarvegen (de weg van de spoorwegarbeiders), een 

route van 80 kilometer langs de Bergen-spoorlijn en de 

Flåm-spoorlijn die vanuit de bergen helemaal naar de 

Sognefjord beneden voert.
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Op de fjord kan je ook ontspannen peddelen in een 

kano langs de steile bergwanden en watervallen, of 

zelfs tussen ijsbergen op het diepgroene water van de 

gletsjermeren. Er zijn verschillende organisaties in de 

regio die kajaktochten organiseren.

Lærdal, gelegen aan het eind van de Sognefjord, 

heeft een oud telegraafstation, een Telemuseum en een 

Postmuseum, waar de geschiedenis van de telecom-

municatie en de Noorse posterijen wordt belicht. In 

Lærdal vindt u ook de 'Stavkirke'  van Borgund uit 

1180, de best behouden staafkerk in Noorwegen. 

Staafkerken zijn geheel uit hout opgetrokken en heb-

ben een architectuur die vooral in Scandinavië wordt 

aangetroffen. Naast de kerk is een centrum voor 

tentoonstellingen en een café.

De prachtige Byglandsfjord is een meer, dat iets ver-

der van de kust af ligt en zich uitstrekt van de Syrtveit-

waterval in het zuiden tot Bygland in het noorden. 

Overal langs de oever zijn uitgelezen mogelijkheden om 

te zwemmen en te vissen op forel en Bleke (dwerg-

zalm).

De houtgestookte stoomboot Bjoren, die zijn bloeitijd 

had in de jaren 1867-1957, vaart in de zomermaanden 

De prachtige Byglandsfjord is een meer, dat iets ver

Byglandsfjord
Lengte: 34 km

Regio: Zuid

Staat in verbinding met: de rivier de Otra

Belangrijkste plaatsen: Bygland en Evje

Camping: Neset

op de Byglandsfjord en Åraksfjord, een tocht van onge-

veer 2,5 uur. Er is plaats voor 50 passagiers en de boot 

heeft vergunning voor het serveren van wijn en bier.

De ‘toppentocht Årdalsknapen’ is een mooi wan-

delpad dat bij Camping Neset begint. Het pad gaat 

eerst steil omhoog, gedeeltelijk door het bos, en komt 

ten slotte uit boven de boomgrens (762 m). U kunt 

dezelfde weg weer terug nemen en bent ongeveer 4 

uur onderweg. 

In Bygland is een openluchtmuseum met oude boe-

renhuizen vanaf de 17de eeuw. De grote årestoga, een 

blokhut zonder ramen en met een rookgat in het dak, 

biedt een blik in de late Middeleeuwen en in de fraaie 

tuin zijn oude gebruiksplanten te zien. Het museum, 

idyllisch gesitueerd aan de fjord, is onbemand, maar 

met een gratis audiogids kunt u op eigen gelegenheid 

een informatieve rondwandeling maken.

De Noorse fjorden

Vikingschip Oseberg

Staafkerk Borgund.

Foto Janusz Drap

Byglandsfjord. Foto Toreid
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HET NOORWEGENGEVOEL 
BEGINT BIJ ONS AAN BOORD

Fjord Line NL 
Sint Maartenslaan 26 unit 8 | 6221 AX Maastricht
Tel.: +31 43 327 00 61 | Fax: +31 43 327 00 62
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CAMPSITES
FOR CAMPING

INDIGO MILLAU

Verblijf vlakbij de Gorges du Tarn in Millau,

oofdstad van de buitensporten.

Deze nieuwe camping Indigo biedt u een 

natuurverblijf aan de rivier op een paar minuten 

van het stadscentrum.

AVEYRON

INDIGO DOUARNENEZ 

Waai uit aan de kust, op maar 400 m
van het strand.  
Kampeer op een mooie heuvelachtige en bosrijke 
site met uitzicht op zee vanaf het zwembad... 
En ontdek de Bretonse cultuur! 

BRETAGNE - FINISTERE SUD 

INDIGO PARIS - BOIS DE BOULOGNE

Kampeer in het hart van Parijs.

Indigo Paris, de enige camping intra-muros van 

Parijs, ontvangt u in een groene omgeving aan 

de oevers van de Seine. Een ideaal startpunt om 

Parijs te ontdekken!  

PARIS

16 CAMPINGS IN FRANKRIJK
Platteland, zee & stad

INDIGO IN HET KORT 
Kamperen is per defi nitie een eenvoudig plezier 
dat u deelt met uw gezin of vrienden. Verblijven 
op een camping Indigo, is buiten leven, in alle 
eenvoud en midden in de natuur. 
Het is ongerepte natuurgebieden ontdekken in 
prachtige streken vol ontdekkingen. Het is ook 
genieten van kwaliteitservices speciaal voor 
kampeerders en gezinsactiviteiten in de zomer 
voor groot en klein!

Kamperen op een staplaats 
of verblijven in een 

accommodatie op een 
prachtige natuurlijke site.

ONZE SELECTIE
CAMPINGS INDIGO

Vannes

Nantes

Bordeaux

Toulouse

Valence

Orléans

Blois

Tours

Clermont
Ferrand

Marseille

Avignon

Rennes

Lille

Reims

Rouen

Montpellier

La Rochelle

Strasbourg

1
2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

ZEE STADPLATTELAND

Indigo Gorges du Verdon - Alpes-de-Haute-Provence

Indigo Forcalquier - Alpes-de-Haute-Provence

Indigo Le Moulin - Ardèche

Indigo Vallouise - Hautes-Alpes

Indigo Divonne - Lac Léman

Indigo Royat - Auvergne

Indigo Millau - Aveyron

Indigo Sarlat - Périgord

Indigo Les Châteaux - Val de Loire

Indigo Les Molières - Sarthe

Indigo Oléron les Pins - Île d’Oléron

Indigo Oléron les Chênes Verts - Île d’Oléron

Indigo Noirmoutier - Île de Noirmoutier

Indigo Douarnenez - Finistère Sud 
Indigo Lyon - Rhône

Indigo Paris - Île de France

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

www.camping-indigo.comCAMPINGS OM TE KAMPEREN
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Meren
in Duitsland

Schweriner See

Duitse vakantiegangers bezoeken 

traditioneel graag de Noordzee-

stranden aan de Nederlandse kust. 

Maar wie de voorkeur geeft aan 

waterrecreatie aan een meer, heeft 

in eigen land de beschikking over 

een groot aantal aantrekkelijke, 

natuurlijke bestemmingen met 

goede voorzieningen. Hierbij een 

aantal tips voor de Nederlandse 

kampeerder.
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Seecamping Flessenow
Flessenow
Tel +49 (0)38 668 1491   www.seecamping.de

Flessenow ligt op een rustige, natuurlijke 
locatie aan de Schweriner See, een van de 

grootste meren van Duitsland. De 
camping heeft Nederlandse eigenaars 
en is een ideale plek voor een 
ontspannende of actieve vakantie met 
mogelijkheden voor watersporten, 

wandelen en fietsen. Er is een eigen lig- 
en zonneweide aan het meer, plus een 

kleine aanlegsteiger voor sport- en zeilboten. 
Winkel en bar/kiosk aanwezig.

Schweriner See
Mecklenburg-Vorpommern

De Schweriner See is een oud gletsjerbekken-

meer, dat 21 km lang en ongeveer 6 km breed is en 

daarmeer een van de grootste meren van Duitsland. 

In het zuiden is er een verbinding met de rivier de Elbe 

via het Störkanaal en de Elde, in het noorden zorgt het 

middeleeuwse kanaal Wallensteingraben (niet meer 

bevaarbaar) voor de verbinding met de Oostzee.

De Schweriner See bestaat uit een binnen- en 

buitenmeer, die van elkaar gescheiden worden door de 

begroeide Paulsdamm. In het zuidwesten, bij de stad 

Schwerin, ligt het indrukwekkende kasteel van Schwe-

rin aan het water. Hier is alles te vinden wat het hart 

van een waterfan begeert: havens en aanlegsteigers, 

botenverhuur, zeilscholen en gezellige horecagelegen-

heden. Het meer met zijn mooie badplaatsen is een 

paradijs voor zeilers en surfers, want zelfs op zonnige 

dagen waait er bijna altijd een briesje uit het westen. 

Onder de vele inheemse diersoorten die in en rond het 

water leven bevindt zich ook de visotter. 

Lechsee

Schloss Schwerin
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Via Claudia Camping
Lechbruck am See
Tel +49 (0)8862 8426   www.via-claudia-camping.de

Via Claudia Camping ligt aan de oever van de 
Lechsee en op een paar minuten lopen van 

een kleiner meer dat bij de camping 
hoort en waarin je heerlijk kunt 
zwemmen. De naam slaat op de 
Romeinse weg die over de Alpen 
voerde en de Adriatische Zee met de 

Donau verbond. Het terrein beschikt over 
kampeerplaatsen, huuraccommodaties 

(o.a. Finse hutten en pods) en 60 
camperplaatsen. 

Lechsee
Zuid-Beieren

De Lechsee is een langgerekt meer in de streek 

Ostallgåu. Het meer is een verbreding van de rivier de 

Lech die ontspringt in het Oostenrijkse Vorarlberg en 

via de Füssen (een groter meer op de grens van Oos-

tenrijk en Duitsland) en Augsburg na 264 km uitmondt 

in de Donau. 

Aan het meer ligt het oude dorp Lechbruck am See, 

dat voor de komst van de spoorlijnen een belangrijke 

etappe was in de vlotvaart. In het Flößermuseum kan je 

zien hoe dit traditionele transport er in de praktijk aan 

toe ging en een keer per week kan je deelnemen aan 

een historische tocht met een vlot op de Lechsee.

Er is een uitgestrekt netwerk van fiets- en wandel-

routes langs de meren, watervallen en cultuurschatten 

dat uitnodigt om de benen te strekken. De sprookjes-

achtige kastelen Neuschwanstein en Hohenschwangau 

wil je niet missen, als je hier verblijft, en ook München is 

makkelijk bereikbaar.

Hohenschwangau Lechsee

Lechsee
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Strandcamping Waging am See
Waging-am-See
Tel +49 (0)86 815 52   www.strandcamp.de

Deze camping met meer dan 1200 plaatsen 
ligt aan de oever van de Waginger See. In 

het meer kan gezwommen worden, er is 
een zandstrandje en kampeerders 
kunnen ook terecht in een 
naastgelegen surfschool. Er zijn talrijke 
sportfaciliteiten en een spelletjes- en 

animatieprogramma in de zomer. Aan 
het meer bevinden zich een groot 

restaurant en een Biergarten. U kunt hier ook 
kamers en caravans huren.

Waginger See
Zuid-Beieren

De Waginger See en de Tachinger See, samen 9 km 

lang en 1,7 km breed, vormen een boog in het heuvel-

landschap van Rupertiwinkel, te midden van velden 

en weiden. Het water wordt in de zomer door de zon 

verwarmd tot een temperatuur van 27 graden, een  

ideaal leefgebied voor veel verschillende vissoorten. 

Grote delen van de oevers zijn beschermd en bieden 

alle ruimte aan planten en dieren die floreren in het 

natte riet- en moddergebied.

Het meer heeft verschillende goede strandbaden en 

is een populaire bestemming voor gezinnen en water-

sporters, net als de Leitgeringer See en de Fridolfinger 

See, die hier vlakbij liggen. Zeilcursussen worden 

gegeven aan zowel kinderen als volwassenen en er zijn 

waterfietsen te huur. 

Historisch interessant zijn de bedevaartskerk Maria 

Mühlberg en de schilderachtige burcht Tittmoning;  de 

fascinerende Oostenrijkse stad Salzburg ligt op slechts 

25 km.

Duitse meren

Waginger See

Waginger See
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Südsee-Camp
Wietzendorf
Tel +49 (0) 51 969 80116   www.suedsee-camp.de

Südsee-Camp op de Lüneburger Heide is een 
goed georganiseerd vakantieterrein met 

veel voorzieningen voor kinderen. Hij ligt 
rond een groot meer met zandstrand, 
compleet met scheepswrak, maar het 
subtropische zwembad met glazen dak 
en de openlucht wildwaterglijbaan zijn 

misschien nog meer in trek. Excursies 
naar vele interessante locaties. Veel 

sportfaciliteiten, fitnessruimte en manege op 
het terrein.

Lüneburger Heide
Niedersachsen

Het mooie van de Lüneburger Heide is de grote vari-

atie die het landschap biedt. Behalve de heidevelden 

zijn er prachtige beukenbossen, meren en beekjes, 

dennenbossen en weiden. De oude heidedorpen zijn 

vaak met elkaar verbonden door schilderachtige land-

weggetjes waarlangs berken groeien.

De Lüneburger Heide heeft de meeste recreatie-, 

avonturen- en dierenparken van heel Duitsland. Dat 

maakt een verblijf voor gezinnen met kinderen in deze 

unieke natuurlijke omgeving zeer aantrekkelijk. 

De heide werd gevormd in de ijstijd en in het begin 

van de negentiende eeuw liepen er nog zo’n 700.000 

schapen rond. Later kwam men tot de ontdekking dat 

landbouw, veeteelt en bosbouw meer opleverden dan 

schapen. Tegenwoordig bestaat nog slechts een klein 

gedeelte uit heidevelden en schapen zorgen ervoor dat 

de heide niet helemaal zal verdwijnen.

Heidesee. Foto Thomas Pusch
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Alfsee Ferien & Erholungspark 
Alfsee
Tel +49 (0) 54 649 2120   www.alfsee.de

Alfsee heeft actieve gezinnen en kinderen van 
alle leeftijden veel te bieden. Het is een 

uitstekende plek om gebruik te maken 
van alle recreatieve voorzieningen die bij 
het meer beschikbaar zijn, met o.a. een 
780 m lange waterskikabelbaan en een 
afgezet gedeelte met zandstrand om te 

zwemmen. In het restaurant worden 
culinaire evenementen georganiseerd en 

kampeerders kunnen er ook uitgebreid 
ontbijten.

Alfsee 
Niedersachsen

Niedersachsen is een land dat rijk is aan water: 

behalve de zee in het noorden zijn er in het binnenland 

levendige rivieren, rustige kanalen en weidse meren. 

Met de motorboot en op waterski’s, met de roeiboot 

of kano, door de wind aangedreven op zeilboot of 

surfplank: hier zijn ideale condities voor actieve water-

sporters. 

De Alfsee ligt in het Osnabrücker Land, een van de 

grootste natuurgebieden in Duitsland met meer dan 

70% aan bosgebied. Het zuiden en oosten worden 

gedomineerd door de bergketens van het Teutoburger 

Woud en het Wiehengebergte, in het noorden liggen 

prachtige parklandschappen, uiterwaarden en moeras-

sen. Het Artland in het noorden staat bekend om zijn 

traditionele vakwerkboerderijen.

TERRA.vita is een natuur- en Geopark, met vele 

wandel- en fietspaden, waar je op zoek kunt gaan 

naar sporen van dinosaurussen en de Slag om het 

Teutoburgerwoud, of een bezoek kunt brengen aan het 

landschapspark Piesberg en de grillige rotsformaties 

van de Dörenther Klippen.

Alfsee

Teutoburger Wald. 

Foto A. Hub
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Var
Van de Côte d’Azur 

tot de Gorges du Verdon

Saint-Tropez
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De glinsterende Côte d’Azur lokt liefhebbers van het luxe leven. De 

internationale jetset frequenteert de badplaatsen aan deze kust, maar 

ook mensen die houden van moderne badplaatsen, goudkleurige 

zandstranden en lange zonnige dagen komen hier naartoe. Deze 

streek is rijk aan uitstekende campings op levendige locaties aan zee 

of op idyllische plekken in het binnenland. Het zijn de kenners die 

deze bijzondere regio willen ontdekken, om te genieten van de grote 

verscheidenheid, om de spectaculaire landschappen te bewonderen en om 

daarna de herinneringen lang te kunnen koesteren.
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De kust
Het departement Var belichaamt de essentie van de 

Côte d’Azur. Van Hyères tot Saint-Raphael kom je tal-

loze schilderachtige vissersdorpen en leuke haventjes 

tegen, afgewisseld met sjieke locaties waar luxe jachten 

en levendige terrassen langs het strand de toon zetten. 

Koploper van de luxe resorts is Saint-Tropez waar 

stijlvolle zonaanbidders de terrasjes bevolken sinds de 

dagen van Brigitte Bardot en de eerste topless-stran-

den. De designer-boetieks en exclusieve restaurants 

zijn uitingen van een levensstijl van mensen voor wie 

het nooit genoeg is, maar bieden alle anderen de gele-

genheid een beetje mee te doen met de vertegenwoor-

digers van de jetset, hoe kort de illusie dan ook duurt.

Het bekendste strand hier is Pampelonne, een 5 kilo-

meter lange sliert van wit zand met bars en restaurants 

erlangs waar je exotische cocktails en maaltijden met 

vele gangen tot je kunt nemen. De zee is niet diep, dus 

ideaal om in te zwemmen, het klimaat is warm, maar 

met een lekkere wind, dus perfect voor windsurfers en 

zeilers. Andere stranden zijn de modieuze Plage des 

Salins en de charmante Plage de Graniers, die beide 

een stuk kleiner zijn, maar genoeg te bieden hebben 

om ze aan te kunnen bevelen. 

In Saint-Tropez gebeuren ook meer alledaagse 

dingen om de glitter te compenseren. Iedere morgen is 

er een groente-, fruit- en vismarkt op de schilderachtige 

Place aux Herbes bij de haven en de zeevaartgeschie-

denis van het stadje wordt belicht in het maritieme 

museum. Hier maak je kennis met scheepshelden als 

generaal Allard en kom je alles te weten over de han-

delsreizen naar Oost-Afrika en verder.

Var

Het departement Var belichaamt de essentie van de 

Côte d’Azur. Van Hyères tot Saint-Raphael kom je tal

vele gangen tot je kunt nemen. De zee is niet diep, dus 

ideaal om in te zwemmen, het klimaat is warm, maar 

Var

Var

44 www.alanrogers.nl/destinations



De haven van Saint-Tropez

Saint-Tropez

Hyères en de Gouden Eilanden
Verderop langs de kust ligt Hyères, de hoofdstad van 

de regio die wat meer stedelijk allure heeft, al was het 

maar vanwege vroegere hoge bezoekers, zoals konin-

gin Victoria en de Russische schrijver Tolstoj. Iets meer 

landinwaarts ligt bovenop een heuvel het ommuurde 

stadje Casteou, waar pastelkleurige huizen de nauwe 

straatjes flankeren. In het centrum ligt het park St.-

Bernard, een prachtige groene ruimte op verschillende 

niveaus, overspoeld door kleuren en geuren.

Beneden aan de kust kan je in en nabij Hyères 

activiteiten ontplooien, van kitesurfen en jetskiën tot 

dolfijnen kijken en boottrips maken. Een tocht langs de 

Gouden Eilanden is ook een goede manier om de tijd 

te benutten. Na een korte oversteek ontvouwt zich daar 

een prettige omgeving met boomgaarden, wijngaarden, 

kleine dorpen en witte strandjes.
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Var

Port-Cros

Seillans. Foto Duplock

Sainte Roseline Slot
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Camp du Domaine
Bormes-les-Mimosas
Tel +33 (0)494 71 03 12   www.campdudomaine.com

Camp du Domaine is een grote, aantrekkelijke 
strandcamping in een 45 hectare groot 

dennenbos. Het strand is de grootste 
attractie, waar iedereen dichtbij wil 
staan. Doordat veel plaatsen verscholen 
liggen tussen de bomen, heb je niet de 
indruk met zoveel mensen tegelijk te 

zijn. Er is een aanbod van veel 
verschillende sporten, en feestelijke en 

leerzame evenementen. De supermarkt, bars 
en pizzeria zijn het hele seizoen open.

Camping Leï Suves
Roquebrune-sur-Argens
Tel +33 (0)4 94 45 43 95   www.lei-suves.com

Leï Suves is een mooie camping, rustig 
gelegen in het binnenland op 12 km van de 

stranden, en goed bereikbaar via de N7. 
De uitnodigende ingang met een mooi 
onderhouden bloembed leidt naar de 
ruim 310 schaduwrijke terrasplaatsen 
op een zacht glooiende heuvel. De 

schaduw komt van de vele kurkbomen 
waar de camping zijn naam aan ontleent. 

Middelpunt is het verwarmde zwembad met 
kinderbad en het bar-restaurant.

Camping Cros de Mouton
Cavalaire-sur-Mer
Tel +33 (0)4 94 64 10 87   www.crosdemouton.com

Cros de Mouton is een kalme oase, hoog in de 
heuvels op een steile helling, ver weg van de 

hectische kust en ongeveer 2 km van 
Cavalaire. Vanaf sommige kampeer-
plaatsen en vanaf het zwembad heb je 
een adembenemend uitzicht op de baai 
van Cavalaire. Met het activiteiten-

programma en de verschillende duik-
mogelijkheden kunt u hier een sportieve 

vakantie houden, wie voor meer op 
ontspanning uit is zijn er de ligbedden bij het zwembad.
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Haut-Var
Wanneer je van de drukke stranden en badplaatsen 

naar het noorden gaat, weg van de kust, kom je in het 

prettig ondergewaardeerde binnenland, de Haut-Var. 

De dorpen op de heuvels zijn hier nog betrekkelijk 

onaangetast door commerciële ontwikkelingen en 

bieden de bezoeker de gelegenheid om de glitter en 

het uiterlijk vertoon van de zuidelijke buren te ontlopen. 

Marktstalletjes liggen vol lokale producten; de geur 

van verse kaas vermengt zich met die van versgebak-

ken baguettes en andere broden, en flessen gekoelde 

rosé staan schouder aan schouder in een uitstalling die 

reclame maakt voor de wijncultuur van de streek. Een 

bezoek aan de markt in Aups kan gevolgd worden door 

een duik in het Lac de St.-Croix en een picknick aan de 

oever. Tourtour is ook zo’n juweeltje van een dorp met 

twee kastelen, een leuk plein en een oude olijfmolen. 

De Styx en Marc Chagall
Een landschap is zelden zo spectaculair als dat van 

de Gorges du Verdon, een van de mooiste rivierklo-

ven van Europa. Het turquoise gekleurde water van 

de rivier doorsnijdt het dal met steile rotswanden aan 

beide zijden en dat levert vanuit iedere hoek drama-

tische panaroma’s op. De bekendste wandelroute is 

het Sentier Martel, die onder andere de ‘Styx’ aandoet, 

een nauwe corridor, genoemd naar de rivier die in de 

Griekse mythologie de grens was met de onderwereld. 

De hele tocht neemt zes tot acht uur in beslag en is 

niet bedoeld voor bangeriken, maar er zijn ook stukken 

bij die niet zo moeilijk zijn en veel plaatsen waar je kan 

uitrusten en genieten van het uitzicht.

De regio telt een aantal musea en religieuze beziens-

waardigheden. De kapel van Ste-Roseline, bijvoor-

beeld, met zijn bijzondere mozaïeken van Marc Chagall, 

de sobere abdij van Thoronet en de galerie met werk 

van Dorothea Tanning en Max Ernst, die zich naast het 

bureau van toerisme in Seillans bevindt.

Abdij van Thoronet

Marc Chagall

Var
Lac de Saint Croix
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Aiguines

Ampus. Foto Nicolas Goure

La Fontaine d’Ampus
Voor een bijzonder diner, gaat u naar La Fontaine 

d’Ampus in de plaats Ampus, een restaurant met 

Michelin-ster dat een moderne draai geeft aan de 

klassieke Provençaalse keuken.
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De provincie Tarragona ligt in het 

zuiden van Catalonië aan de kust 

van de Middellandse Zee, beter 

bekend als de Costa Daurada of 

Gouden Kust, een naam die te 

danken is aan het goudkleurige 

zand van de stranden. De groene 

omgeving met het milde klimaat 

en de nabijheid van Barcelona 

maken dit een geweldige locatie 

voor een kampeervakantie.

Een van de stranden van Salou
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Tarragona
Romeinen & dolfijnen
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Klein paradijs vol verrassingen
Niet alleen het klimaat, maar ook de natuurparken, 

de strandboulevards die langs de zee lopen, de stran-

den met kristalhelder zeewater en het grote aanbod 

van culturele en recreatieve activiteiten in het gebied, 

met PortAventura – een van de beste pretparken van 

Europa – als kers op de taart, maken van de Costa 

Daurada een ideale vakantiebestemming. Langs de 

costa, die behalve prachtige stranden ook een onge-

rept binnenland kent dat zeker de moeite waard is om 

te ontdekken, zoals het gebergte Serra del Montsant, 

vind je talloze campings met comfortabele voorzienin-

gen.

Vissen met lokale vissers
In Cambrils heb je de mogelijkheid om op een zon-

nige ochtend te gaan vissen met lokale vissers en een 

unieke dag te beleven, inclusief lunch. Cambrils is een 

vissersdorp met een rijke geschiedenis en uitstekende 

plaats om te genieten van de lokale gastronomie, met 

een aanbod van meer dan tweehonderd restaurants, 

waaronder twee met een Michelin-ster.

Ontdek de vele watersporten
Salou, dat bekend staat als een van de populairste 

badplaatsen van Europa, is de toeristische hoofdstad 

van de regio en een typische familiebestemming. Er zijn 

hier negen verschillende stranden en baaien (stads-

stranden, natuurstranden, afgelegen baaien), terwijl je 

talloze watersportactiviteiten uit kunt proberen in het 

watersportcentrum. Van conventionele sporten, zoals 

duiken, snorkelen, zeilen, windsurfen en catamaranva-

ren, via meer gedurfde sporten als waterskiën, jetskiën 

en wakeboarden, tot de laatste trends, zoals jetski-

tours, stuntvliegen met een flyboard of parasailing. 

Meer informatie vind je hier: www.estacionautica.info.

Dolfinarium
In La Pineda bevindt zich het grootste dolfinarium 

van Zuid-Europa. Hier kun je een gezellige dag tussen 

dolfijnen, zeehonden en zeeleeuwen doorbrengen en 

plezier maken in de zwembaden en op de glijbanen van 

Aquapolis. Mooi om 

te zien is hoe de 

groene kleur van de 

mediterrane pijnbo-

men in La Pineda 

zich vermengt met 

het kristalblauw 

van de Middel-

landse Zee.

Tarragona

plaats om te genieten van de lokale gastronomie, met 

plezier maken in de zwembaden en op de glijbanen van 

Cambrils
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Unique 
Mediterranean 
Camping Destination

‘Unieke weersomstandigheden en zeetemperatuur’ vooral in het laagseizoen, plus schitterende, gezinsvriendelijke stranden 
met fijn, goudkleurig zand. 

‘Uniek cultureel erfgoed Tarraco’ Een verzameling bouwwerken die een prachtig beeld geven van de Romeinse geschiedenis 
in het westelijk deel van het Middellandse Zee-gebied. UNESCO Wererlderfgoed.

‘Unieke wijnen en gastronomie’ Een van de hoogst aangeschreven regio’s van Spanje op het gebied van gastronomie en 
producent van een aantal zeer goede wijnen. 

‘Unieke vrijetijdsmogelijkheden’ PortAventura is de enige badplaats in Europa met twee vrijetijdsparken (een themapark en een 
waterpark), shows van Cirque du Soleil (Amaluna in 2015) en een Ferrari-evenement in 2016

‘Een unieke vakantiecombinatie!’

www.campingstarragona.es

anunci Càmpings 240 x 165.indd   2 09/12/14   10.18



Romeinse bouwwerken  
en menselijke torens

Tarragona is de huidige naam van het oude Tar-

raco, de eerste stad die de Romeinen buiten het 

Italiaanse schiereiland stichtten. Grote infrastructuur-

werken uit die tijd, zoals het circus, het amfitheater, 

het forum en de indrukwekkende stadsmuren, zijn 

nog steeds te bekijken. De bewoners van de stad 

vieren ieder jaar het festival Tarraco Viva (mei) en het 

historische festival Tarragona Història Viva (in het 

weekend tijdens de zomermaanden). Bovendien is 

Tarragona een van de steden waar je op hoogtijda-

gen de ‘castells’ kunt bewonderen: die waanzinnige 

en spectaculaire menselijke torens.

Kampeer op een droomcamping
In Salou zijn de campings Resort Sangulí Salou, 

La Unión en La Siesta een aanrader; in Cambrils 

verwelkomen je de eigenaars van de campings Playa 

Cambrils, Joan, La Corona, La Llosa en Baix Camp; 

en in La Pineda vind je de camping La Pineda de 

Salou. Op de campings aan de Costa Daurada vind 

je niet alleen een gezellige sfeer, een gevarieerd 

recreatieprogramma en veel sportmogelijkheden, 

maar ook andere aanvullende diensten, zoals sport-

scholen en spa & wellness en goede restaurants.

Tarragona

Pret en magie in PortAventura
PortAventura, het grootste pretpark van het 

Middellandse Zeegebied, ligt op slechts een paar 

minuten rijden van de negen campings van de Costa 

Daurada. In 2015 zal het pretpark haar twintigste 

verjaardag vieren met meer dan veertig unieke 

attracties, tot wel veertig dagelijkse shows en vele 

verrassingen. Het complex bestaat ook uit Costa 

Caribe Aquatic Park, een spetterend waterpark waar 

je verkoeling kunt vinden in Caribische stijl. En geniet 

in 2015 ook van de magie van Cirque du Soleil, die 

hier Amaluna zal presenteren, een van haar meest 

indrukwekkende voorstellingen.

Tarragona

La Pineda

54 www.alanrogers.nl/destinations



 
D

e b
este cam

p
ing

s in Tarrag
o

na
Camping Resort Sangulí Salou
Salou
Tel +34 977 381 641   www.sanguli.es

Geweldige camping met een uitstekend  
zwembadcomplex en animatie voor het 

hele gezin. Een prachtige verzameling 
bomen, palmen en struiken zorgt voor 
natuurlijke schaduw en een ideale 
omgeving voor kinderen om te spelen. 
Sanguli ligt op nog geen 50 m van het 

mooie zandstrand aan de overkant van 
de kustweg en beschikt bovendien over 

drie zeer mooie themazwembaden met o.a. 
glijbanen en olifanten.

La Siesta Salou Camping Resort
Salou
Tel +34 977 380 852   www.camping-lasiesta.com

Camping La Unión
Salou
Tel +34 977384816   www.campinglaunion.es

La Siesta ligt op een prachtige locatie dichtbij 
het centrum van de bloeiende badplaats 

Salou en het fijne zandstrand. Op het 
terrein vind je o.a. een grasspeelplaats 
voor kinderen, indrukwekkende 
sportvoorzieningen en een nieuw, 
groot zwemparadijs. Het bar-

restaurant daarnaast heeft een ruime 
keus aan voordelig geprijsde menu’s en is 

de plek voor animatie in het hoogseizoen.

La Union ligt in het centrum van Salou op 
750 meter van het strand, heeft twee 

buitenzwembaden, een speeltuin en 
een redelijk geprijsde supermarkt met 
vers brood (open vanaf juni). In het 
bar/café naast het zwembad kan je 
heerlijk relaxen met een drankje en 

een hapje. Het themapark Port 
Aventura ligt op minder dan 1 km 

(kaartverkoop bij de receptie) en een 
golfbaan grenst aan de camping. 
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Camping la Llosa
Cambrils
Tel +34 977362615   www.camping-lallosa.com

La Llosa is een op gezinnen gerichte camping 
met goede voorzieningen zoals een 

zwembad en kinderbad, speeltuin, mini-
club met activiteiten voor kinderen van 
alle leeftijden, tafeltennis, multisport-
terrein, bar-restaurant met een 
dagelijks menu, avondanimatie en 

supermarkt. Het gastvrije personeel stelt 
alles in het werk om u in deze natuurlijke 

omgeving aan de Costa Daurada een 
onvergetelijke vakantie te bezorgen.

Camping Joan
Cambrils
Tel +34 977 364 604   www.campingjoan.com

Camping la Corona
Cambrils
Tel +34 977 385 107   www.campinglacorona.com

Joan is een erg leuke, particuliere camping 
ten zuiden van de populaire badplaats 

Cambrils en heeft directe toegang tot 
een zandstrand. In het hoogseizoen is 
er een gevarieerd programma met 
activiteiten en animatie voor kinderen 
en volwassenen. Bar-restaurant 

Palmera serveert Spaanse gerechten 
zoals tapas en ‘platos combinados’. U 

kunt hier kajaks en fietsen huren en kaartjes 
kopen voor Port Aventura.

La Corona, gelegen vlakbij de zee en de 
bergen, biedt een comfortabele 

kampeervakantie voor jong en oud. De 
camping heeft twee grote 
zwembaden, een voor volwassenen 
en een voor kinderen, met ernaast 
een bar die tot laat geopend is en een 

prima restaurant. Sportactiviteiten 
bestaan uit voetbal en basketbal. Voor 

de kinderen is er een speeltuin, waar ze zich 
de hele dag kunnen vermaken.
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Camping Playa Cambrils Don Camilo
Cambrils ES84790

Tel +34 977 361 490   www.playacambrils.com

Dit is een mooie, goed onderhouden camping 
onder het bladerdak van hoge, 

schaduwrijke bomen. Het strand ligt op 
300 m, aan de overkant van de weg. 
Het zeer prettige zwembadcomplex 
heeft een mooi restaurant met veel 
functioneel glas en een bar met een 

duidelijk Spaans getinte kaart, waar 
tapas de hele dag verkrijgbaar zijn. Een 

enthousiast team verzorgt kinderanimatie in 
het hoogseizoen. 

Camping La Pineda de Salou
La Pineda
Tel +34 977 373 080   www.campinglapineda.com

Camping Baix Camp
Cambrils
Tel +34 977361242

La Pineda is een mooie camping ten noorden 
van Salou, op slechts 1,5 km van een 

aquapark en 2,5 km van Port Aventura. 
Op het terrein zijn twee zwembaden 
(de kleinste is verwarmd), een kleurrijk 
kinderbad en een spa in de openlucht. 
Een groot terras is uitgerust met 

ligstoelen en in het seizoen wordt er 
gevarieerd amusement geboden, gericht 

op een jong publiek. Een eenvoudig bar-
restaurant serveert goede maaltijden.

Camping Baix is een 2 hectare groot terrein, 
gelegen op 800 meter van het strand. Er 

zijn 180 plaatsen, allemaal voorzien van 
elektriciteit en water. Tot de 
voorzieningen behoren een zwembad 
en een kinderbad, een restaurant en 
een winkel. Honden zijn op de 

kampeerplaatsen toegestaan. Het 
centrum van Cambrils, met zijn vele 

winkels, cafés en restaurants ligt op 
1 kilometer.
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- Advertorial -

Camping Tirol
Kamperen in Tirol is puur vakantievieren

Heerlijk wakker worden midden in de natuur. 

Gewekt worden door het gezang van de vogels en 

een hele dag voor je met geweldige mogelijkheden, 

gastvrijheid, comfort, betrouwbaarheid, de nieuwste 

voorzieningen, een goede infrastructuur, recreatie op 

het terrein, uitstekende gezondheidsvoorzieningen in 

de directe omgeving, een uitgebreid aanbod op het 

gebied van sport, cultuur en gastronomie. Ontdek dit 

vakantieparadijs voor het hele gezin midden in de 

Alpen!

58 www.alanrogers.nl/destinations



- Advertorial -

Sportief in de buitenlucht
Tirol staat bekend als sportland nummer 1 en heeft 

een bijna onuitputtelijk aanbod aan avontuurlijke buiten-

activiteiten. Mountainbiken en fietsen zijn in Tirol net zo 

afwisselend als het berglandschap. De meer dan 4000 

km aan mountainbikeroutes, 750 km aan fietspaden en 

de vele fietsparken en downhillparkoersen maken Tirol 

tot een van de beste fietsregio’s van Europa. Wie het 

liever hogerop zoekt kan gaan paragliden, deltavlie-

gen of parachutespringen. Waterratten kunnen zich 

overgeven aan raften, kajakken en canyoning. En Tirol 

beschikt over enorm veel klimroutes, die voor sport- en 

alpineklimmers een uitdaging zijn.

www.bike.tirol.at + www.soulcountry.tirol.at

Met het hele gezin
Tijdens een gezinsvakantie in Tirol lossen spanningen 

en stress op in de zuivere berglucht. Kinderen gaan op 

ontdekkingsreis, ervaren al spelend bijzondere dingen 

in de natuur en doen nieuwe vrienden op. Zich vervelen 

is er niet bij! Ouders en kinderen beleven samen avon-

turen, kunnen zich echt ontspannen en doen nieuwe 

energie op. Daarvoor zorgen het geziensvriendelijke 

aanbod, de creatieve programma’s en de op kinderen 

gerichte voorzieningen.

De combinatie van natuur en cultuur
Tirol is het land van de sporten en de adembene-

mende natuur, fonkelwitte bergtoppen, een blauwe 

hemel en eindeloze vrijetijdsbestedingen. Tirol heeft 

echter ook een naam als land van cultuur, en de 

geestelijke inpiratie is dan ook net zo belangrijk als het 

lichamelijk welzijn. Overal kan je de sporen ontdekken 

van een rijke geschiedenis. Stel u op de hoogte van het 

grote culturele en culinaire aanbod bij u in de buurt!

www.kultur.tirol.at

Alle campinginformatie 
Tirol telt op dit moment 91 campings, te veel om op 

te noemen, laat staan te beschrijven op deze pagina’s. 

Er is echter een uitstekende website die alle camping-

informatie op een zeer duidelijke manier presenteert. 

Met overzichtskaart, selecteren op naam, overzicht 

wintercampings enzovoort. Meer weten over kamperen 

in Tirol? Ga dan nu naar:

www.campingtirol.at
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Tirol
Bergvakanties in zomer en winter

Tirol is de spectaculaire Oostenrijkse Alpen-regio, die het hele jaar 

door een grote aantrekkingskracht uitoefent op vakantiegangers. In de 

zomer is het een paradijs voor natuurliefhebbers en in de winter het 

toneel van liefhebbers van sneeuwsporten, die overdag uitzwermen 

over de witte hellingen en ’s avonds de cafés en restaurants bevolken.

Ahornboden
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Doen
Dat wandelen een van de populairste activitieten 

in Tirol is zal geen verrassing zijn. Er is een meer dan 

15.000 kilometer lang netwerk van wandelroutes, met 

voor elk wat wils, van uitdagende meerdaagse tochten 

tot wandelingen zonder veel hoogteverschil die mooie 

panorama’s bieden van het berglandschap. Een van 

de mooiste langeafstandsroutes is de Adlerweg, die 

bestaat uit 126 etappes en erg interessant is door 

zijn veelzijdigheid: wie de regio wil ontdekken tijdens 

uitgebreide wandelingen, zal even enthousiast zijn als 

geoefende bergbeklimmers en alpinisten, die de berg-

toppen willen bedwingen.

Erfgoed en wandelen gaan hand in hand in Seefeld 

op de mooie cultuurroute die begint in Rieth. Je komt 

er historische en culturele bijzonderheden tegen, zoals 

de 90 jaar oude Karwendel-spoorlijn en verschillende 

bergkerken. Deze wandeling is niet moeilijk en dus 

ideaal om kinderen de streek te laten ontdekken.

Leutasch-kloof en Achensee
Wie zich niet laat afschrikken door verhalen over 

spoken, kan het ‘geestenrijk van Tirol’ betreden via de 

Leutasch-kloof. Dit is het domein van de Geest van de 

Kloof, waar woeste watervallen, vreemde rotsforma-

ties en bodemloze bubbelbaden een adembenemend 

voorbeeld zijn van de machtige natuur van de Alpen – 

een zeer geschikte verblijfplaats voor bovennatuurlijke 

wezens...

In de bergen bevinden zich meren die gevoed wor-

den door bronnen en smeltwater en liggen te glinsteren 

tegen een achtergrond van besneeuwde bergtoppen 

en rotshellingen. De Achensee in het Achental heeft 

prachtige stranden in Eben en Pertisau. De verfris-

sende temperatuur van het heldere water maakt dit tot 

een populair meer voor zwemmers, zeilers en duikers. 

De Natterer See is bij uitstek een meer voor gezinnen, 

dankzij de vele voorzieningen, die variëren van een 

baai voor kinderen, een watertrampoline, een 66 meter 

lange waterglijbaan, kanoverhuur, een boogschietbaan 

en Barracuda-speedboten. En ook niet onbelangrijk: er 

liggen langs het meer een aantal uitstekende gezins-

campings.

liggen langs het meer een aantal uitstekende gezins

campings.

Bergsee Axams

Leutasch-kloof. 
Foto Sebman
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Zien
In Tirol ligt de hoogste berg van Oostenrijk, 

de Grossglockner, die deel uitmaakt van het 

grootste nationale park in Midden-Europa, de 

Hohe Tauern. Een dagtrip naar deze magische 

plek mag niet overgeslagen worden – het is 

een prachtig gebied met onder andere een 

fantastisch uitzicht op een enorme gletsjer. Ook 

de schilderachtige waterval van Krimmler maakt 

de steile klim naar boven de moeite waard. De 

regenbogen die je kunt zien bij het neerstor-

tende water tegen de achtergrond van grijze 

rotsen en groene dennen is een onvergetelijke 

ervaring.

Erlebnis Comfort Camping Aufenfeld
Aschau im Zillertal
Tel +43 (0)52 822 9160   www.camping-zillertal.at

Een zeer aantrekkelijke camping in een breed dal 
met prachtig uitzicht, eersteklas faciliteiten en 

240 toerplaatsen. Een voortreffelijk 
binnenbad is toegevoegd aan het 
verwarmde buitenbad met kinderbad. Er 
is een mooi speel- en activiteitencentrum 
en een uitgebreid wellnesscentrum met 

geweldige fitness-, massage- en 
spafaciliteiten. Langs het kampeerterrein zijn 

een meer en een recreatiegebied gecreëerd, met 
een westerndorp voor kinderen. 

Tirol

Schanstoren en restaurant Bergisel Schloss Ambrass
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Het Gouden Dak en de Bergisel
De hoofdstad Innsbruck bestaat uit een menge-

ling van keizerlijke grandeur en moderne stedenbouw. 

Het Keizerlijk Paleis en het Schloss Ambras zijn de 

meest aansprekende voorbeelden van de macht van 

het vroegere Habsburgse rijk, net als het beroemde 

Gouden Dak, een balkon van drie verdiepingen uit de 

15de eeuw, en de bronzen beelden van de Hofkirche. 

Hedendaagse architectuur en Innsbrucks reputatie als 

centrum voor sport komen samen in het schansspring-

stadion Bergisel, een vloeiende structuur die mooi 

past bij de snelheid en behendigheid van de atleten. 

Bezoekers kunnen de schanstoren beklimmen om van 

het uitzicht op de stad en de bergen te genieten. Goed 

te combineren met een lunch in het restaurant Sky.

Andere topattracties van de stad zijn de Kristalwereld 

van Swarovski, een tentoonstelling van de beroemde 

kristalontwerpen van Daniel Swarovski, en de Alpen-

dierentuin, waar onder andere beren, lynxen, wolven, 

uilen, vissen en hagedissen te zien zijn....het vakantieparadijs bij Innsbruck

Comfortcamping ● Stacaravans ● Appartementen ● Kamerverhuur

Selfmailer Alan Rogers_nl.indd   1 05.03.2014   14:51:11

...het vakantieparadijs bij Innsbruck

Comfortcamping ● Stacaravans ● Appartementen ● Kamerverhuur

Selfmailer Alan Rogers_nl.indd   1 05.03.2014   14:51:11

Ferienparadies Natterer See
Natters
Tel +43 (0)51 254 6732   www.natterersee.com

Op een rustige locatie bij twee meren en in 
een prachtig alpendecor ligt deze camping 

(235 plaatsen) die bekend staat als een 
van de beste van Oostenrijk. In een zeer 
fraai gebouw bevinden zich alle 
sanitaire voorzieningen, de receptie, 
een winkel, café/bar/bistro en bioscoop. 

Op de eerste verdieping is een zitruimte 
met panoramisch uitzicht. Het restaurant 

aan het meer, met een bar en groot terras is 
een plezierige plek om de avond door te brengen. 

Innsbruck

www.alanrogers.nl/destinations 63



Tradities
Tirol is een regio met veel tradities en u kunt er 

kennis maken met de interessantste gebruiken en 

festivals van Oostenrijk. Carnaval speelt een grote rol 

met evenementen als de Carnavalsoptocht van Imster 

en de Nassereither Schellerlaufen die aan het begin van 

het jaar plaatsvindt. Aan het eind van de zomer wordt 

het vee, uitgedost met bloemenkransen en slingers, 

teruggebracht van de weiden naar de dorpen, waar 

de straten vol staan met feestelijke kraampjes om hun 

terugkeer te vieren.
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Camping Seeblick Toni
Kramsach
Tel +43 (0)53 376 3544   www.camping-seeblick.at

Seeblick Toni is een van de mooiste campings 
van Europa, gelegen op een rustige, 

landelijke locatie aan de Reintalersee. 
Vanaf de 215 toerplaatsen heb je een 
prachtig uitzicht op de bergen rondom. 
Er is een groot, uitstekend restaurant 
met dakterras. Er loopt een pad naar 

het meer, waar u kunt zwemmen, varen 
(geen zeil- of motorboten) en zonnebaden. 

De camping heeft ook een solarium, sauna, 
whirlpool en fitnessruimte.

Tirol

Nassereither Schellerlaufen. 

Foto Stefan Walser

Kaminwurzen
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Zomervuren en Rooknachten
De vuren ter gelegenheid van de zomerzonnewende 

en Kerstmis zijn ook belangrijke gebeurtenissen in 

de Tiroolse traditie, waarin godsdienst en geschiede-

nis samenkomen. De zomervuren worden ontstoken 

om de Tiroolse verbondenheid te herdenken met het 

Heilige Hart van Jezus in 1769, een oproep om in God 

te vertrouwen toen de Franse troepen met een invasie 

dreigden. Met Kerstmis wordt het christelijke geloof 

vermengd met oude rituelen zoals het in huis halen van 

takken van kersen- en appelbomen die geluk brengen 

en het branden van wierook tijdens de Rauhnächte 

(Rooknachten) om ongeluk af te wenden.

Ook de keuken maakt deel uit van de tradities en 

Tirol heeft natuurlijk zijn eigen specialiteiten: gerookte 

ham, Kaminwurzen (gerookte en gekruide worst), 

Daumnidei (gebakken aardappelnoedels), Apfelstrudel 

en Tiroolse schnaps, gemaakt van appels, zoete prui-

men of peren, die gedronken wordt na de welbekende 

toost: ‘Zum Wohl!’

Camping Schwarzsee
Kitzbühel
Tel +43 (0)53 566 2806   www.bruggerhof-camping.at

Schwarzsee heeft zeer moderne sanitaire 
voorzieningen, een levensmiddelenwinkel, 

skiberging en droogruimte, een 
speelkamer voor de kinderen en een bar-
restaurant. Dit is een ideale locatie voor 
recreatie, sport en plezier. Een uitgebreid 
wellnesscentrum beschikt o.a. over een 

Finse sauna, tepidarium, aromastoombad, 
fitnessruimte, massage en schoonheids-

behandelingen. In en rondom Kitzbühel zijn 
onbegrensde mogelijkheden voor de vakantieganger. 
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Ook te krijgen voor iPad op www.alanrogers.nl/digital
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inspirerende vakantiebestemmingen voor kampeerders

Destinations

De Gers * Noord-Hessen * Wandelen en fietsen *  

Noorse fjorden * Duitse meren * Var / Côte d’Azur * 

Tarragona * Tirol

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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