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CAMPING L’OCÉAN**** 

CAMPING LA PRESQU’ILE****
CAMPING LES ALBÈRES***

CAMPING LE BEL AIR*****

RESERVEREN +33 2 49 06 10 60

www.cybelevacances.com
reservation@cybelevacances.com

Overdekt en verwarmd zwembadcomplex in Vendée

Vanaf 189 € per week*

Diensten en activiteiten gedurende het hele seizoen
Stranden en steden in de buurt

*Bijvoorbeeld voor een week in een chalet voor 2 personen op Camping les Albères tussen 19/03/2016 en 18/06/2016. Afhankelijk van beschikbaarheid.
Exclusief reiskosten en persoonlijke uitgaven. Foto: J.Auvinet, Fotolia, A.Lamoureux.



Op zoek naar de
beste campings?

De beste gidsen naar de beste campings
Ook te krijgen voor iPad op alanrogers.nl/digital
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Camping DO MI SI LA MI 
Open van  01/04 tot 30/09 - www.domisilami.com

Actiecode : 
AR16DO

FR/026/78

Baai van Quiberon !
100 van het strand

Fédération des Espaces Naturistes: de essentie van naturisme in Frankrijk

www.naturisme.fr

Bekijk onze selectie van 31 

naturistencampings voor uw 

mooiste vakantie in Frankrijk.

Van de Atlantische Kust tot 

de Languedoc-Roussillon, van 

Corsica tot de Limousin en

van Parijs tot de Provence... 

Op zoek naar
volledige en betrouwbare
informatie over campings?

Gegevens van meer dan 8000 campings,
waarvan 4000 uitvoerig beschreven op
alanrogers.nl
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Bekroond vakantiepark, gelegen in een prachtige bosrijke 
omgeving met veel bloemen en bloeiende struiken. Slechts 
2 km van het centrum van St. Andrews.

CRAIGTOUN                                  MEADOWS
holiday                                  park

Mount Melville
St Andrews
Fife KY16 8 PQ

Tel. +44 (0)1334 475959
www.craigtounmeadows.co.uk
info@craigtounmeadows.co.uk  

www.campingsfloreal.be

CAMPINGS FLOREAL

ARDENNEN / WALLONIË
Floreal La Roche-en-Ardenne
La Roche-en-Ardenne
Floreal Festival
Rendeux
Floreal Gossaimont
Odrimont (Lierneux)
Floreal Colline de Rabais
Virton

VLAANDEREN
Floreal Het Veen
Sint-Job-in-’t-Goor
Floreal Kempen
Lichtaart

11328_FLOREAL_n_ADV_c_114x50_140930_Alan Roger.indd   1 30/09/14   10:28
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De vuurtorens van Finistère
Langs de kust van Finistère varen jaarlijks meer dan 

50.000 schepen die ’s nachts bijgeschenen worden 

door een serie legendarische vuurtorens. Niet al deze 

bouwwerken zijn meer bemand, sommige kunnen 

bezocht worden. De hoogste is de vuurtoren op het 

eiland Vierge. Beklim de 365 treden van deze 82 meter 

hoge, slanke toren gebouwd van graniet en opaline, en 

bewonder het adembenemende uitzicht. 

De menhirs van Carnac
(Morbihan)

De indrukwekkende rijen menhirs van Carnac in Le 

Morbihan zijn de grootste ter wereld. Deze stenen-

velden werden opgericht door gemeenschappen die 

zich hier vanaf 5000 voor onze jaartelling vestigden. 

De precieze functie van de aan onze Hunebedden ver-

wante megalieten is nog onduidelijk, maar ze hebben 

waarschijnlijk te maken met prehistorische rituelen rond 

zon en maan. 

De
Atlantische

De Atlantische kust van Frankrijk 

is een geweldige vakantiebestem-

ming voor families. Voor water-

sportliefhebbers zijn de kustwate-

ren met de eindeloze stranden een 

droom en natuurliefhebbers kun-

nen hun hart ophalen rond de vele 

meren en in de prachtige dennen-

bossen. En in de kuststrook die 

loopt van Bretagne in het noorden 

tot Landes en de Atlantische Py-

reneeën in het zuiden zijn tal van 

attracties te vinden die alle leden 

van het gezin zullen aanspreken.

Attracties voor
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Het kasteel van Blauwbaard 
(Loire-Atlantique)

Gilles de Rais was een Franse ridder die Jeanne 

d’Arc hielp bij de ontzetting van Orléans in 1429 en al 

op 25-jarige leeftijd tot maarschalk werd benoemd. Zijn 

latere leven vormde de bron van mythische verhalen 

rond alchemie, martelpraktijken, oplichterij en ketterij. 

Hij werd bekend als Blauwbaard en is een belangrijke 

literaire inspiratiebron geweest. Zijn kasteel in Tiffauges 

is voor het publiek opengesteld en laat u kennis maken 

met deze controversiële figuur.

Het Aquarium van 
La Rochelle (Charente-Maritime)

Midden in de stad La Rochelle bevindt zich een van 

de grootste aquaria van Europa. Een bezoek van ruim 

twee uur voert u langs honderden zeedieren uit alle 

wereldzeeën. Daar zitten vreemde vissen bij, zoals de 

anemoonvis, de maanvis, de steenvis, de harlekijnvis en 

de papegaaienvis... en er zijn ook haaien. Het aquarium 

heeft vaak nieuwe attracties en gratis exposities in de 

hal. Op de tweede verdieping bevindt zich een restau-

rant met panoramisch uitzicht over de oude haven.

kust
het hele het gezin
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De baai van Arcachon (Gironde)
Het Bassin d’Arcachon is een binnenbaai met een 

relatief smalle verbinding met de oceaan, waar eb en 

vloed voor een behoorlijke stroming zorgen. Langs de 

meer landinwaarts gelegen oevers zijn fantastische 

recreatiemogelijkheden en vele campings. Er liggen 

typische strandhuisjes op palen en dorpen met een 

bloeiende oestercultuur. 

Het meer van Biscarosse 
(Gironde / Landes)

Het meer van Biscarrosse en het meer van Cazaux 

liggen iets ten zuiden van de baai van Arcachon. Deze 

meren staan niet in directe verbinding met de oceaan, 

maar hebben ook uitgebreide recreatiemogelijkheden: 

windsurfen, zeilen, kajakken, vissen en gewoon relaxen 

in de zon aan een van de mooie zandstranden. Met de 

oceaan vlakbij en de vele bossen in de omgeving is dit 

een ideaal vakantiegebied.

De Dune du Pyla (Landes)
De Dune du Pyla is de allerhoogste duin van Europa 

en een van de meest bezochte attracties in het 

zuidwesten van Frankrijk. 107 meter hoog, 500 meter 

breed en drie kilometer lang is dit natuurfenomeen dat 

jaarlijks door duizenden toeristen beklommen wordt. 

Afkoelen na alle inspanning kan in de zee. Er zijn uitslui-

tend betaalde parkeerplaatsen.

Het kasteel van Antoine  
d’ Abbadie (Pyrenées-Atlantiques)

Dit betoverende kasteel en observatorium op 

de steile rotsen van Hendaye in het uiterste zuiden 

werd eind negentiende eeuw gebouwd voor Antoine 

d’Abbadie, een van de belangrijkste wetenschappers 

van zijn tijd op het gebied van etnologie, geografie, 

taal en astronomie. Het zeer rijk ingerichte kasteel met 

veel Afrikaanse invloeden en het observatorium zijn de 

moeite van het bezoeken meer dan waard.

Landes 

Landes heedt een mild klimaat met in de zomer een 

aangename zeewind en bestaat voor een groot deel 

uit aangeplant dennenbos. De kuststrook, la Côte Lan-

daise, tussen de monding van de Gironde in het noor-

den en de Spaanse grens strekt zich uit over een lengte 

van 220 kilometer. Veel stranden langs deze mooie kust 

worden bewaakt, omdat de hoge golven en het verschil 

tussen eb en vloed het zwemmen in de Oceaan soms 

gevaarlijk maken. Wie de aanwijzingen van de strand-

wachten opvolgt loopt geen risico. Voor kleine kinderen 

is de grote zee minder geschikt, maar voor hen is er 

zand genoeg en bij eb kunnen ze heerlijk spelen in de 

ondiepe poelen die achterblijven op het strand. 

De Atlantische kust
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Land

es
Sunêlia Le Col-Vert
Vielle-Saint-Girons
Tel +33 (0)8 90 71 00 01   www.colvert.com

Deze grote, goed onderhouden camping is 
mooi aangelegd aan de oever van het Lac 

de Léon en heeft 185 huurstacaravans 
en 380 toerplaatsen. In het 
hoogseizoen is het gezellig druk met 
kinderen van alle leeftijden. Er is een 
zwembadcomplex met o.a. een 

kinderbad met waterkanon en fonteinen, 
genoeg ligbedden en een verwarmd 

binnenbad. Ook in het meer kan men 
zwemmen en uitstekend zeilen en windsurfen.

Camping Resort & Spa La Rive
Biscarrosse
Tel +33 (0)5 58 78 12 33   www.larive.fr

Camping La Rive (in totaal 764 plaatsen) heeft 
een schitterende locatie aan een uitstekend 

strand van het Meer van Sanguinet. Het 
prachtige zwembadcomplex bestaat uit 
verschillende baden die met elkaar 
verbonden worden door kanalen en 
bruggen. Verder zijn er nog een 

superaquapark voor kinderen, 
bubbelbad en zonneterrassen met palmen. 

In het meer kan je veilig zwemmen, 
windsurfen en varen met kleine boten.

Camping Les Grands Pins
Sanguinet
Tel +33 (0)5 58 78 61 74   www.campinglesgrandspins.com

Een weg langs een meer leidt naar de ingang 
van deze camping met 345 plaatsen die 

omgeven wordt door hoge bomen. Er is 
een zwembadcomplex met overdekt, 
verwarmd zwembad, buitenbad, 
waterglijbaan, kinderbad en jacuzzi. 
Vele wandel- en fietspaden. De bar bij 

het zwembad en het restaurant zijn het 
hele seizoen geopend. In de zomer zijn er 

veel activiteiten mogelijk, zoals watersporten, 
minigolf, boottochten en een kinderclub.

Project 2016
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Gironde
Gironde is het grootste departement van Frankrijk (in 

Europa) en bezit vele natuurlijke en historsiche rijkdom-

men: Bordeaux, de stad van kunst en geschiedenis, 

de prachtige kastelen van Cazeneuve, Roquetaillade 

en La Brède, de schitterende baai van Arcachon met 

zijn populaire badplaatsen en natuurlijk de Atlantische 

kust met zijn mooie zandstranden die zeer in trek zijn 

bij vakantiegangers en surfliefhebbers. Beroemd zijn 

de wijngaarden van Médoc, Sauternes en Bordeaux 

met wijnen van hoge kwaliteit en ook de oesters van 

Arcachon staan bij restaurateurs in hoog aanzien. De 

mogelijkheden om te wandelen, fietsen en mountainbi-

ken in Gironde zijn uitstekend.

 
G

iro
nd

e

Camping les Ourmes
Hourtin
Tel +33 (0)5 56 09 12 76   www.lesourmes.com

Les Ourmes ligt op 500 m van het grootste 
zoetwatermeer van Frankrijk en 

10 minuten rijden van het strand. Het is 
een vlakke, goed onderhouden 
camping (300 plaatsen) met een eigen 
zwembad. De voorzieningen bevinden 
zich bij een mooie binnenplaats bij de 

ingang en in het hoogseizoen vindt er ’s 
avonds entertainment plaats. In het 

laagseizoen is het rustig, maar bar en 
restaurant zijn dan wel open.

Camping La Côte d’Argent
Hourtin-Plage
Tel +33 (0)5 56 09 10 25   www.camping-cote-dargent.com

La Côte d’Argent is een grote, goed 
uitgeruste familiecamping (600 plaatsen) 

en een ideale uitvalsbasis voor 
wandelaars en fietsers. Hourtin-Plage 
is een levendige badplaats aan de 
Atlantische kust die populair is bij 
watersporters. De grootste attractie 

van de camping is het zwembad met 
houten bruggetjes tussen de bassins en 

de eilandjes. Bij het indrukwekkende bar-
restaurant vindt professionele animatie plaats.

De Atlantische kust

Letterstandbeeld van Jaume Plensa in Bordeaux
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Ile d’Oléron
Oléron is een eiland dat 34 kilometer lang en – op 

het breedste punt – 12 kilometer breed is en met het 

vasteland verbonden door een drie kilometer lange 

brug. Het eiland heeft een bijzonder groot aanbod 

sportieve activiteiten. U kunt hier o.a. duiken, kite-

surfen, windsurfen, strandzeilen, kajakken op zee en 

jetskiën. De hele westkust bestaat uit prachtige, onge-

repte zandstranden en duinen overal waar je kijkt. Deze 

 
Île d

'O
léro

n

Camping La Brande
Le Château-d’Oléron
Tel +33 (0)5 46 47 62 37   www.camping-labrande.com

La Brande is een milieuvriendelijke 
kwaliteitscamping in een ideale 

vakantieomgeving vlak bij een 
zandstrand op het heerlijke Île d’Oléron, 
befaamd om zijn oesters. De vele 
activiteiten in het hoogseizoen maken 
de camping een ideale keus voor 

gezinnen. Een speciale attractie is het 
verwarmde zwembad (28 graden) dat het 

hele seizoen open is. De familie Barcat 
organiseert o.a. fiets- en kanotochten.

Camping Antioche d’Oléron
La Brée-les-Bains
Tel +33 (0)5 46 47 92 00   www.camping-antiochedoleron.com

Antioche is een rustige camping met 130 plaatsen 
tussen planten en palmbomen in het noordelijk 

deel van het eiland Oléron, op vijf minuten 
lopen van het strand. Er zijn o.a. twee 
verwarmde zwembaden (1 overdekt), 
kinderbad en jacuzzi. Een drukke streek markt 
bevindt zich op loopafstand. Bij de gezellige 

haven van Saint-Denis-d’Oléron zijn veel bars 
en restaurants (o.a. oesters en mosselen). Bij 

Boyardville kan je kanoën of een boottocht maken 
naar het historische Fort Boyard of het Ile d’Aix. 

duinenrij wordt onderbroken door de haven van La 

Cotinière, de grootste vissershaven van Charente-Mari-

time waar voornamelijk op garnaal wordt gevist. Aan 

de rustiger en vlakke oostkust zijn veel oestervelden te 

vinden. Ook ligt hier het Château d’Oléron bezoeken, 

de indrukwekkende citadel dat het belangrijkste onder-

deel was van de verdedigingswerken van de monding 

van de Charente.

www.alanrogers.nl 9



Charente-Maritime en Vendée
De kust van Charente-Maritime bestaat uit kliffen 

bij La Rochelle, Marennes en tegenover de eilanden 

Ré en Oléron, met elders vooral laaggelegen, droog-

gelegde moerassen. De 250 kilometer aan stranden 

met alle mogelijke infrastructuur is natuurlijk de grootste 

trekpleister voor de vakantieganger. Maar ook in het 

binnenland vind je veel dorpen en steden die kunst-

historisch interessant zijn, terwijl daar ook het rivier-

toerisme goed ontwikkeld is. De Vendée is dankzij het 

grote aantal zonuren en de uitstekende voorzieningen 

een van de belangrijkste toeristenstreken van Frankrijk. 

De streek is overwegend vlak, maar je raakt er niet 

uitgekeken op de afwisseling van strand, bos, duinen, 

rotskusten en moerasgebieden met duizenden vogels.

 
C
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Camping Au Port-Punay
Châtelaillon-Plage
Tel +33 (0)5 17 81 00 00   www.camping-port-punay.com

Au Port-Punay is een gemoedelijke, goed 
geleide camping die in 2014 zijn 50-jarig 

bestaan vierde, gelegen op 200 m van 
het strand en 3 km van het centrum 
van Châtelaillon-Plage met een goede 
markt. De camping heeft een goede 
winkel en een klein bar/restaurant in het 

hoogseizoen. Het verwarmde zwembad 
heeft een apart, omheind peuterbad. In 

het hoogseizoen worden verschillende 
activiteiten georganiseerd. 

Camping les Préveils
La Tranche sur Mer
Tel + 33 (0)2 51 30 30 52   www.lespreveils.asso.fr

Les Préveils ligt op korte loopafstand van het 
prachtige goudkleurige zandstrand van La 

Tranche-sur-Mer. Dankzij het gunstige 
klimaat en schone water is dit een 
geweldige locatie voor een vakantie 
aan zee. De 155 plaatsen van 100 
m2, waarvan 60 toerplaatsen, hebben 

privacy en schaduw en zijn voorzien 
van elektriciteit, water en afvoer. De 

voorzieningen bestaan o.a. uit aquagym, 
spa, massage, miniclub en kinderactiviteiten.

 
Vend

ée

De Atlantische kust Dune du Pyla
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Camping Bois Soleil
Saint-Georges-de-Didonne  
(Charente-Maritime)
Tel +33 (0)5 46 05 05 94  www.bois-soleil.com

Bois Soleil is een mooie, particuliere kustcamping op 2 
kilometer van de pittoreske badplaats Saint-Georges-de-
Didonne. Op het terrein bevinden zich huuraccommodaties 
en 165 toerplaatsen, verdeeld over drie gebieden: La Mer 
(de zee), Les Pins (de dennen) en La Forêt (het bos). Er is 
een directe toegang tot een 3 kilometer lang zandstrand, 
dat geliefd is bij kinderen.

Deze camping heeft iedereen iets te bieden, of u nu een 
plaats aan het strand of een gewone plaats wilt, 
activiteiten wenst of rust zoekt. In het hoogseizoen zijn er 
drie kinderclubs actief voor de leeftijden 5 tot 8 jaar, 8 tot 
12 jaar en 12 jaar en ouder, worden er veel (sport)
activiteiten georganiseerd en is er ’s avonds animatie met 
o.a. optredens, bingo en dansen. 

Er is een aantrekkelijk verwarmd zwembad met hammam, 
kindergedeelte en rondom veel ligstoelen en in het 
hoogseizoen is er nog een apart kinderbad geopend. Tot 
de voorzieningen behoren verder een zeer mooi bar-
restaurant, tennisbanen, trampolines, jeu-de-boules-
banen, tafeltennis en er is een speelhal, televisieruimte en 
bibliotheek.

U kunt hier mooie boswandelingen maken en fietsen over 
bewegwijzerde paden langs de kust. Saint-Georges heeft 
winkels en een markt. Een bezoek aan de beroemde 
dierentuin La Palmyre (23 km) is van harte aanbevolen.

Alan Rogers Strandcamping Award
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Morbihan
Morbihan is een waterrijk gebied met talloze eiland-

jes, stranden, gezellige havens en leuke dorpen in het 

achterland. Het klimaat is er over het algemeen zacht 

en in de zomer wordt het er nooit echt heet zoals in het 

zuiden van Frankrijk. Met aan kustlijn van 900 kilometer, 

170 stranden, 3000 kilometer aan bewegwijzerde 

fiets- en wandelroutes, 70 havens met in totaal 17.000 

ligplaatsen, bijna 2000 hectare aan beschermd natuur-

gebied en verschillende historische plaatsen, waaron-

der de beroemde menhirs van Carnac is Morbihan een 

heerlijke bestemming voor een kampeervakantie. In de 

zomer vieren de bewoners Fest-Noz (Feesten van de 

Nacht), een religieus geïnspireerd volksfeest dat overal 

in Bretagne een oude traditie is.

 
M

o
rb

ihan

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

Vlakbij de beroemde megalieten van Carnac 
wordt u door moeder en dochter gastvrij 

ontvangen op dit terrein met 110 
plaatsen en een aantal stacaravans en 
appartementen. Heel mooi is het 
verwarmde zwembad met jacuzzi en 
tropische planten. Binnen een straal 

van 500 m liggen een zandstrand met 
kinderclub, watersportvoorzieningen, 

restaurants, supermarkt, wandelroutes en 
openluchtbioscoop.

Camping Entre Terre et Mer
Pont-Scorff
Tel +33 (0)2 97 32 56 56   www.camping-residentiel.fr

Kleine, landelijk gelegen camping op 1 km 
van het stadje Pont-Scorff, waar je de 

grootste dierentuin van Bretagne kunt 
bezoeken. Het zeer goed onderhouden 
terrein telt 17 zeer grote toerplaatsen 
en een aantal huurstacaravans voor 4 
tot 6 personen. Er is een mooi 

zwembad dat overdekt kan worden met 
kinderbad en prettig terras. Andere 

voorzieningen zijn o.a. speeltuin, sportveld, 
ontbijtservice, wifi en ijsverkoop.

De Atlantische kust
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Finistère
Finistère, dat letterlijk einde (finis) van de wereld 

(tère) betekent, is een ruig en indrukwekkend deel van 

Bretagne, waar zich verschillende vogelreservaten 

bevinden met meer dan 150 soorten. Het departement 

kenmerkt zich door heide en hoog uit de Oceaan oprij-

zende rotsformaties waarop de golven onophoudelijk 

losbeuken. Vooral bij een stevige wind een indrukwek-

kend gezicht! Het kan hier af en toe flink tekeer gaan, 

maar het weer is over het algemeen vergelijkbaar met 

dat van Nederland. Het weer kan wel snel omslaan, 

dus als je er op uitgaat loont het de moeite om de 

weersverwachting in de gaten te houden. 

 
F

inistère

Camping De La Torche
Plomeur-la Torche
Tel +33 (0)2 98 58 62 82   www.campingdelatorche.fr

La Torche is een paradijs voor wind- en 
kitesurfen en vele andere strand- en 

zeesporten. Het brede zandstrand ligt 
op 1300 meter van de camping en is 
bereikbaar via een voetpad. Na een 
intensieve of ontspannende dag op het 
strand, kunt u aan de bar of op het 

terras naast het zwembad genieten van 
een drankje en een snack. Het terrein telt 

99 toerplaatsen en 56 chalets en stacaravans 
die mooi tussen de bomen liggen.

Camping Le Panoramic
Telgruc-sur-Mer
Tel +33 (0)2 98 27 78 41   www.camping-panoramic.com

Deze relaxte camping met 200 grote plaatsen 
heeft een panoramisch uitzicht op het 

strand van Trez-Bellec (op 700 m) en de 
baai van Douarnenez. Hij ligt in een 
mooi natuurgebied en is een goed 
vertrekpunt voor activiteiten en culturele 
uitstapjes. Het terrein bestaat uit twee 

delen met de meeste voorzieningen op 
het hogergelegen deel, terwijl het 

zwembad met terras en de speeltuin lager 
gelegen zijn aan de overkant van de weg.

Vuurtoren Saint Mathieu 
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De Alan Rogers Camping Awards

De beste
campings van 2015

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
De Alan Rogers Camping Awards werden voor het eerst 
uitgereikt in 2004 en zijn een groot succes gebleken.

De Awards bestrijken een breed terrein en in aanmerking 
komen alle campings die in onze gidsen zijn opgenomen, 
een aantal van meer dan 2000. Om tot een winnaar 
te komen worden de prestaties van het afgelopen 
jaar zorgvuldig beoordeeld, waarbij we niet alleen de 
bevindingen van onze inspecteurs laten meewegen maar 
ook de reacties van onze lezers.

De Award-winnaars komen uit alle delen van Europa, 
van Spanje tot Kroatië. Dit jaar worden campings in tien 
verschillende landen bekroond. Het moge duidelijk zijn dat 
het kiezen van de uiteindelijke winnaars geen eenvoudige 
taak is. Wij geloven echter dat we een aantal campings 
hebben geselecteerd die er werkelijk bovenuit steken.

Voor iedere Award hebben we een winnaar en twee zeer 
gewaardeerde runners-up. Bovendien is er een Award voor 
de beste camping volgens onze lezers. 

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

alanrogers.nl/awards
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Winnaar 
Domaine du Logis (FR35080) 
Frankrijk

Op deze uitstekende Bretonse camping is de ontvangst 
hartverwarmend. De vriendelijke meertalige eigenaren 
zorgen voor een geweldige sfeer gedurende het hele sei-
zoen en scoren heel hoog als het gaat om de tevreden-
heid van hun gasten.

Runners-up 
Camping Cabopino (ES88020) 
Spanje

Gastvrije en populaire camping vlakbij een aantrekkelijk 
strand in het zuiden van Spanje. De sfeer is erg prettig en 
de voorzieningen voor het hele gezin zijn uitstekend. Voor 
kinderen die jarige zijn wordt een bijzondere verrassing 
georganiseerd.

Veluwecamping de Pampel (NL5840) 
Nederland

Op deze sympathieke boscamping wordt u met een lach 
ontvangen. De Pampel heeft voor iedereen iets naar zijn 
of haar gading en een uitgebreid aanbod aan kinderac-
tiviteiten. Bijzonder is de grote boom in het ‘Spetterbos’ 
waar kinderen kunnen douchen.

Alan Rogers Welkom Award
Deze award wordt uitgereikt aan een camping die 
een bijzonder goede ontvangst biedt, een zeer goede 
receptie heeft en in staat is een algehele vriendelijke, 
gemoedelijke sfeer op de camping te waarborgen.

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 Resort Sanguli Salou (ES84800) 
Spanje 

Sinds de opening in 1972 heeft deze grote, baanbre-
kende familiecamping ieder jaar geïnvesteerd om de 
bezoekers zoveel mogelijk te bieden. In het seizoen 2015 
zijn er, onder veel meer, nieuwe sportfaciliteiten en een 
schitterende speeltuin gerealiseerd.

Runners-up 
Sites et Paysages Le Moulin (FR31000) 
Frankrijk

Deze heerlijke camping is aangelegd rond een 17de-
eeuwse watermolen en is een geweldige bestemming 
voor gezinnen en stellen. Er is een doorlopend program-
ma met investeringen en vernieuwingen. Nu is er een 
uitstekend nieuw zwembadcomplex geopend.

The Orchards Holiday Caravan and Camping Park 
(UK2450) 
Groot-Brittannië

Deze uitstekende particuliere camping op het Isle of 
Wight heeft een doorlopend programma met investerin-
gen en verbeteringen. Leidraad hierbij is een bewon-
derenswaardig streven naar milieuvriendelijkheid en 
duurzaamheid. Een voorbeeld van energiebesparing is 
het state-of-the-art biomassa-verwarmingssysteem.
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Winnaar 
Sportcamp Woferlgut (AU0180) 
Oostenrijk

Woferlgut ligt in het nationale park Hohe Tauern en is een 
van Oostenrijks beste campings. Het aanbod aan activitei-
ten voor bezoekers van alle leeftijden is enorm met o.a. een 
zwembad, een fitnesscentrum en een touwenparkoers. In 
de winter is het een geweldige locatie voor de wintersport.

Runners-up 
Camping Wulfener Hals (DE30030) 
Duitsland

Dit is een topcamping in het noorden van Duitsland die het 
hele jaar geopend is en een geweldige locatie voor een groot 
aantal sportactiviteiten. Van zeilen en windsurfen tot golfen, 
paardrijden en boogschieten: hier is altijd iets te beleven.

Camping Seiser Alm (IT62040) 
Italië

Deze mooie camping heeft een schitterende ligging in de 
regio Südtirol in de Dolomieten. Er zijn uitstekende voor-
zieningen voor actieve bezoekers, waaronder een nieuw 
zwembad en een aangrenzende golfbaan. Ook voor alle 
bergsporten, zowel in de zomer als in de winter, is dit een 
geweldige uitvalsbasis.

Winnaar 
Camping Bois Soleil (FR17010) 
Frankrijk

Deze uitstekende gezinscamping heeft een directe 
toegang tot een schitterend zandstrand en is de perfecte 
keuze voor een vakantie aan zee. Het terrein beschikt over 
eersteklas voorzieningen, waaronder een mooi zwembad 
en een uitgebreid activiteitenaanbod voor het hele gezin.

Runners-up 
Kennemer Duincamping de Lakens (NL6870) 
Nederland

Deze aantrekkelijke camping ligt in de duinen achter de 
kust met een prachtig zandstrand. Een geweldige plek 
en om de zon onder te zien gaan in de Noordzee en voor 
watersporten zoals kitesurfen en kajakken.

Zaton Holiday Resort (CR6782) 
Kroatië

Een geweldige camping met een eigen zandstrand van 
maar liefst 2 kilometer. Zaton heeft alle wat u nodig heeft 
voor een heerlijke vakantie aan zee, waaronder een paar 
restaurants en bars. Het uitgebreide aanbod aan voorzie-
ningen betekent dat er altijd wat te doen is! 

Alan Rogers Actieve Vakantie Award
Deze award wordt uitgereikt aan campings die op een 
bijzondere locatie liggen en ideaal zijn voor een actieve 
kampeervakantie: dat kunnen activiteiten zijn als fietsen 
en wandelen, maar ook water- en wintersporten.

Alan Rogers Strandcamping Award
Deze award is voor campings die alles bieden voor een 
strandvakantie.

Winnaar 
Park Grubhof (AU0265) 
Oostenrijk

Deze buitengewone camping aan de rivier de Saalach 
wordt omgeven door een spectaculair berglandschap. Hij 
is het grootste deel van het jaar geopend en een ideale 
verblijfplaats voor natuurliefhebbers die kunnen genieten 
van uitstekende voorzieningen, waaronder een luxe spa.

Runners-up 
Camping Les Peupliers (FR12160) 
Frankrijk

Deze gastvrije camping ligt aan het begin van de Tarn-
kloof, een ideal plek om deze spectaculeire streek te 
verkennen. Bezoekers kunnen het adembenemende 
landschap bewonderen per fiets, per kano of wandelend. 
Onderweg kunnen gieren aan de hemel of bevers aan de 
oever gespot worden.

Röstånga Camping & Bad (SW2630) 
Zweden

Deze camping ligt in een prachtige decor aan de rand van 
het nationale park Söderåsen. Hier kan je de bergen ver-
kennen en natuurwandelingen met een gids maken. Een 
geweldige keus voor wie graag actief is in de buitenlucht, 
met enkele uitstekende voorzieningen op de camping.

Alan Rogers Natuur Award
Voor landelijk gelegen campings in mooie streken, waar 
de camping en zijn voorzieningen volledig passen in de 
omgeving.
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Winnaar 
Camping Tenuta Squaneto (IT64045) 
Italië

Deze heerlijke camping ligt in het mooie landschap van 
Piemonte: hier kan je ‘natuurlijk’ kamperen en profiteren 
van fantastische voorzieningen. De kampeerplaatsen 
genieten een prachtig uitzicht en de regio biedt tal van 
verrassingen.

Runners-up 
Camping Les Etangs du Moulin (FR02020) 
Frankrijk

Les Etangs du Moulin is een unieke, kleine en gastvrije 
camping, dat is ingericht als een dorp uit het Wilde 
Westen! De huuraccommodaties bestaan o.a. uit tipi’s en 
huifkarren en in het restaurant waant u zich in een echte 
saloon. Een geweldige ervaring voor het hele gezin!

Camping Am Möslepark (DE34380) 
Duitsland

Deze kwaliteitscamping is ideaal gelegen ten opzichte 
van zowel de aantrekkelijke stad Freiburg en als het 
Zwarte Woud. Het onderhoud is fantastisch, de gastvrij-
heid groot en de voorzieningen uitgebreid, inclusief een 
uitstekend restaurant.

Winnaar 
Camping Union Lido Vacanze (IT60200) 
Italië

Deze voortreffelijke, grote camping heeft onlangs zijn 
60-jarig bestaan gevierd en is voorbeeldig op het gebied 
van vernieuwing en verbeeldingskracht. Tot de vele 
nieuwe elementen in 2015 hoort het Dog Camp, een 
gebied met alle voorzieningen die kampeerders met een 
hond zich kunnen wensen!

Runners-up 
Castel Camping Ty Nadan (FR29010) 
Frankrijk

Deze heerlijke camping op het Bretonse platteland 
heeft een geweldige staat van dienst op het gebied van 
vernieuwing en creativiteit. Zo zijn er ‘all-terrain’ Segways 
geïntroduceerd en kan je er de langste kabelbaan van 
Bretagne vinden. In 2015 is een nieuw systeem in gebruik 
genomen waarmee men twee weken voor aankomst een 
reservering kan maken voor de verschillende activiteiten.

RCN Le Moulin de la Pique (FR24350) 
Frankrijk

Deze kwaliteitscamping in de Dordogne heeft onlangs 
het Europese Ecolabel ontvangen voor de installatie van 
het allermodernste waterzuiveringssysteem dat uniek is 
voor Frankrijk, en de uitgebreide toepassing van groene 
energie en waterbesparingsmethodes.

Alan Rogers Kleine Camping Award
Deze award gaat naar campings met minder dan 75 
plaatsen, die een grote gastvrijheid combineren met 
uitstekende voorzieningen.

Alan Rogers Innovatie Award
Deze award wordt uitgereikt aan campings die creatieve 
en originele concepten toepassen op het gebied van 
kampeervoorzieningen of huuraccommodaties, waarvan 
onderdelen misschien zelfs uniek zijn.
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De Alan Rogers Camping Awards

Alan Rogers Gezinscamping Award
Er zijn veel campings die goede voorzieningen voor kin-
deren hebben, maar met deze award eren we campings 
die er in onze ogen werkelijk uitspringen.

Winnaar 
Camping Las Dunas (ES80400) 
Spanje

Las Dunas is een zeer grote, goed georganiseerde cam-
ping met uitgebreide voorzieningen. In 2015 is een schit-
terend nieuw zwembadcomplex geopend. Er is ook een 
directe toegang tot een prachtig zandstrand en animatie 
van hoge kwaliteit. Las Dunas bedient bezoekers van alle 
leeftijden en met vele verschillende voorkeuren.

Runners-up 
Hillhead Caravan Club Site (UK0845) 
Groot-Brittannië

Dit is een eersteklas camping, prachtig gelegen op een 
terrein van 9 hectare op het platteland van Devon. Alles 
wordt op een zeer hoog niveau onderhouden. Voor 
kinderen is er een uitmuntende speeltuin en een erg leuk 
activiteitenprogramma. Milieuvriendelijkheid staat hier 
hoog in het vaandel.

Europacamping Nommerlayen (LU7620) 
Luxemburg

Nommerlayen is een topcamping in Luxemburg die zeer 
goed ingericht is voor alle gezinnen. Er is een prachtig 
aanbod aan activiteiten voor alle leeftijden en een ver-
rassend animatieprogramma. Er zijn speeltuinen voor 
verschillende leeftijden en het schitterende zwembad 
bestaat uit een gedeelte buiten en een gedeelte binnen.

Alan Rogers Lezers Award
Op onze website www.alanrogers.nl kunt u stemmen op 
uw favoriete camping. De camping die de meeste stem-
men vergaart, ontvangt deze award.

Winnaar 
Camping Le Coin Tranquille (FR38010) 
Frankrijk

Deze heerlijke, gastvrije camping op een rustige locatie is 
bijzonder in trek bij onze lezers dankzij de hoge kwaliteit 
van de voorzieningen, waaronder een uitmuntend restau-
rant, het zeer vriendelijke personeel en de vele bijzondere 
activiteiten die beschikbaar zijn zowel op het terrein zelf 
als in de nabije omgeving.
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Het maakt natuurlijk wel verschil op welk niveau u 

zich wilt inspannen. Iemand die aan zijn conditie wil 

werken en op zoek is naar een terrein dat serieuze 

weerstand biedt, heeft andere wensen dan wie alleen 

zijn actieradius wil vergroten door klein tochten te 

maken. In beide gevallen gaat het om de voldoening 

na afloop. Na het afleggen van een bepaald aantal 

kilometers kom je vermoeid terug, maar heb je veel 

nieuws gezien en ben je blij met de lichaamsbeweging 

die je hebt geleverd.

Wandelen is milieuvriendelijk en makkelijk. Fietsen 

worden bijna overal verhuurd (ook handig voor de bood-

schappen) en er zijn veel campings die u goed kunnen 

informeren over bewegwijzerde routes in de directe 

omgeving. Voor het verkennen van de omgeving is 

weinig meer nodig dan de mogelijkheid om te wandelen 

of te fietsen over begaanbare paden. En het is een ide-

ale gelegenheid om de kinderen af te houden van hun 

beeldschermen en vertrouwd te maken met de natuur.

Wandelen en  fietsen

Je weet maar nooit
Het is altijd verstandig om een paar wandelschoe-

nen mee te nemen naar de camping. Ook al bent u 

niet zo’n wandelaar, je weet nooit of je misschien die 

ene unieke locatie tegenkomt, dat ene spectaculaire 

uitzicht, die ene fascinerende kloof die u eigenlijk wilt 

zien, maar die zonder de juiste schoenen niet valt te 

bereiken. En zo kunt u ook altijd stuiten op die ene 

schitterende fietsroute waarvan u spijt zou krijgen wan-

neer u die moet laten schieten bij gebrek aan het juiste 

materiaal. Fietsen en wandelen kan overal – zorg ervoor 

dat u de kansen niet laat lopen.

Europa aan uw voeten

Kamperen staat voor een ontspannen verblijf in de buitenlucht, een 

mooie omgeving om te ontdekken met de longen vol frisse lucht. De 

beste manier om dat te doen is te voet of op de fiets. Of u zich nu flink 

wilt inspannen of alleen maar de omgeving beter wilt leren kennen, 

wandelen en fietsen dient beide doelen.
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Wandelen en  fietsen

Wandelen
De meeste campings zijn goed geïnformeerd over 

de wandelmogelijkheden in de omgeving. Vaak zijn 

er goede routebeschrijvingen en kaarten verkrijgbaar 

in de receptie, soms uitgebreid met folders over de 

plaatselijke flora en fauna. In sommige gevallen kunt u 

deelnemen aan tochten onder leiding van een gids, die 

zowel de mooiste plekken kent als informatie uit de eer-

ste hand kan geven over de bijzonderheden onderweg.

Korte wandelingen met een doel
Wie zich wil beperken tot het korte werk kan direct 

vanaf het terrein de benen strekken, samen met de 

hond bijvoorbeeld, naar een winkel in het nabijgelegen 

dorp of om het kasteel te bezoeken dat daar zo aanlok-

kelijk het uitzicht bepaalt.

Langere wandelingen rond de camping
Wandelingen van meerdere uren in een mooi 

landschap, langs riviertjes, door een bos, over het 

erf van een boerderij (pas op voor de hond – hoewel 

ze meestal alleen blaffen) door stille dorpjes, langs 

herenhuizen… het is dé manier om de omgeving te 

verkennen – en gezond bovendien.

Trektochten
Het is natuurlijk ook mogelijk om van camping naar 

camping te trekken, te overnachten in eenvoudige 

hutten of andere accommodaties om de volgende dag 

weer vroeg op pad te gaan, eventueel na een rustdag. 

Er zijn verschillende organisaties die ervoor kunnen 

zorgen dat uw extra bagage op uw volgende halte 

wordt afgeleverd.

Fietsen
Fietsen is gezond, het is een makkelijke manier om 

in beweging te zijn, goed voor de spieren en hart- en 

bloedvaten, het verbetert het uithoudingsvermogen, je 

valt er van af en het vermindert de stress!

Mountainbiken
Hoe uitdagender het terrein, hoe waarschijnlijker het 

is dat er mountainbikes gehuurd kunnen worden. Bij 

campings in de meer bergachtige delen van Groot-

Brittannië, in de Alpen, de Dolomieten en de Pyreneeën 

vind je natuurlijk het allerbeste terrein voor de ervaren 

mountainbiker. 

Fietsen op de weg
Waar we in Nederland al jarenlang gezegend zijn 

met een zeer uitgebreid netwerk van veilige fietspaden, 

moest je tot voor kort elders in Europa je fietsroute vaak 

delen met langsrazende auto’s waarvan de chauffeurs 

weinig begrip hadden voor de stoere fietser. Gelukkig 

is dit sterk aan het veranderen en is het aantal veilige 

routes enorm toegenomen. Maar voorzichtigheid is 

geboden, je kan niet zomaar iedere willekeurige weg 

uitkiezen voor een fietstocht. Informeer je daarom van 

tevoren goed en kies bij voorkeur alleen speciaal voor 

fietsers bewegwijzerde trajecten.
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Top Trails in Noordrijn-Westfalen
Wandelaars en fietsers komen volop aan hun 

trekken in Noordrijn-Westfalen. Overal zijn bewegwij-

zerde rondtochten te maken waarvoor je bij de lokale 

VVV’s routeinformatie kunt vinden. Daarnaast zijn er 

de zogenaamde Top Trails van Duitsland, waaronder 

de Eifelsteig in de Eifel, de Hermannshöhen in het 

Teutoburgerwoud, de Rheinsteig door het Rijndal en de 

Rothaarsteig in de natuurgebieden van het Sauerland. 

Deze wandelroutes zijn uitermate geschikt voor een 

meerdaagse wandelvakantie maar ook voor een mooie 

dagtrip. Fietsen kan op maar liefst 14.000 kilometer 

bewegwijzerde fietspaden, waarmee de deelstaat 

fietsgebied nummer 1 van Duitsland is.

De Donauradweg in 
Oostenrijk

De Donauradweg is een van de 

bekendste lange fietsroutes in Europa. 

Het Oostenrijkse gedeelte van Passau naar Wenen is 

340 kilometer lang. Een belangrijke reden waarom dit 

traject zo populair is de continue, geleidelijke daling 

(met de stroom van de rivier mee), maar dat is zeker 

niet de enige attractie. De vaak grandioze uitzichten 

op de bergen, het heerlijk rustig, autovrij fietsen en de 

leuke stadjes en gezellige cafeetjes maken dit een zeer 

geschikte fietsroute voor vakantiegangers. Aantrekkelijk 

is ook de mogelijkheid om met de fiets in de trein terug 

te keren naar het beginpunt van je dagroute. 

Bergwandelen in de Haute-Savoie
In de Haute-Savoie vind je optimale mogelijkheden 

om heerlijk te wandelen. Er lopen eenvoudige wandel-

routes door het afwisselende landschap maar er zijn 

ook tal van uitdagende tochten. Thema- en familiewan-

delingen spreken ook kinderen aan terwijl ervaren berg-

wandelaars juist meerdaagse trektochten opzoeken. 

Een belangrijke troef van dit gebied is het fenomenale 

landschap. Zowel in de winter als in de zomer is het 

uitzicht vaak verbluffend. 

Frankrijk beschikt al ruim zestig jaar over een net-

werk van gemarkeerde wandelroutes, dat in grote delen 

van Europa navolging heeft gekregen (de bekende 

rood-witte streep). Het netwerk is ingedeeld in Grande 

Randonnées (GR), streekpaden (GRP), en kortere 

routes, de Promenades et Randonnées (PR). GR’s zijn 

de wandelroutes die in één lijn de langste afstanden 

beslaan, diverse streken doorkruisend. Bij GRP’s gaat 

het om streekroutes in de vorm van lussen, die je vaak 

aan elkaar kunt knopen.

Wandelen en fietsen
Langs de Donau
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Campingpark Extertal
Extertal (Duitsland)
Tel +49 (0) 5262 3307   www.campingpark-extertal.de

Camping Extertal ligt in een unieke natuurlijke 
omgeving met bergen, vlakten, dalen, 

rivieren, meren en bossen. Het 22 
hectare grote terrein beschikt over 385 
plaatsen, waarvan 40 toerplaatsen. Aan 
de rand bevinden zich twee meertjes, 
een om in te vissen de ander om in te 

zwemmen. De voorzieningen bestaan 
o.a. uit een bar/snackbar, spelletjesruimte 

en kleine winkel met dagelijks vers brood. 
Fietsverhuur vlakbij.
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Donaupark Camping Klosterneuburg
Klosterneuburg (Oostenrijk)
Tel +42 (0) 2243 25877   www.campingklosterneuburg.at

Klosterneuburg is een rustig parkachtig terrein 
van de Oostenrijkse ANWB, gelegen vlakbij 

de Donau, iets ten noorden van Wenen, 
dat met de trein in enkele minuten 
bereikbaar is. Naast de camping ligt het 
vrijetijdspark Happyland, dat o.a. 
beschikt over een groot 

buitenzwembad, dat voor kampeerders 
met korting toegankelijk is. Voorzieningen 

o.a.: restaurant/snackbar en eenvoudige 
winkel, speeltuin en fietsverhuur. 
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Camping Relais du Léman
Messery (Frankrijk)
Tel +33 (0)4 50 94 71 11   www.campingrelaisduleman.com

Relais du Léman is een 3,5 hectare groot 
terrein met 141 plaatsen, idyllisch gelegen 

tussen Genève en Thonon-les-Bains. Het 
Meer van Genève bevindt zich op 800 
meter en is bereikbaar via een fietspad. 
In het hoogseizoen organiseert men 
animatie en activiteiten, die zich 

afspelen bij de ingang, zodat elders de 
rust bewaard blijft. Talloze 

wandelmogelijkheden in de bergen en mooie 
fietsroutes langs het meer.
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Het Parc des Oiseaux in Villars-les-

Dombes, ten noordoosten van Lyon, is 

een bijzonder vogelpark waar ruim 300 

verschillende vogelsoorten afkomstig 

uit 5 continenten te bewonderen zijn. Het 

park ligt rondom een natuurlijk meer 

met rietoevers, waarlangs verschillende 

exotische gebieden met specifieke 

vegetatie zijn aangelegd die de 

natuurlijke habitat van de vogels zo goed 

mogelijk nabootsen. Bezoekers kunnen 

de vogels van dichtbij bekijken in 20 

verschillende landschappen en volières. 

Een hoogtepunt van ieder bezoek is 

de vliegshow met 20 vogelsoorten. In 

tegenstelling tot veel vogelparken in 

Europa zijn het niet de roofvogels die hier 

de show stelen, maar pelikanen, uilen, 

kraanvogels en papegaaien. 

Het Parc des Oiseaux is geopend van 

begin maart tot half november.

Informatie: www.parcdesoiseaux.com

Het vogelpark
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Finishplaats Tour de France

Het belangrijkste evenement van het jaar is 

ongetwijfeld de Tour de France die het Parc des 

Oiseaux en Villars-les-Dombles als finishplaats 

heeft uitgekozen voor de 14de etappe van 208 

kilometer, die start in Montélimar. Het hele wieler-

circus komt dus vlak langs camping Le Nid du 

Parc en wielerliefhebbers doen er goed aan om zo 

snel mogelijk een plek te reserveren als ze op de 

eerste rang willen zitten!

16 juli 2016: 14de etappe van Montélimar naar 

Parc des Oiseaux / Villars-les-Dombes

Het vogelpark

Camping Le Nid du Parc

Op 500 meter van het Parc des Oiseaux ligt de 

comfortabele camping Le Nid du Parc met 190 

grote grasplaatsen, waarvan de meeste voorzien van 

6A-elektriciteit. Daarnaast zijn er houten chalets en 

speciaal gefabriceerde tenten te huur. De voorzieningen 

bestaan o.a. uit een zwembad, een winkel, een klein 

bar-restaurant met afhaalservice in juli en augustus, een 

speeltuin, fietsverhuur en gratis WiFi. 

De camping ligt aan de rivier de Chalaronne waarin 

gevist kan worden. In het hoogseizoen worden er 

activiteiten georganiseerd voor kinderen gericht op de 

natuur en het platteland. Villars-les-Dombes ligt in een 

streek waar honderden meertjes een ideale omgeving 

vormen voor vissen en andere waterdieren.

Tel +33 (0)4 74 98 00 21

camping@lenidduparc.com / www.lenidduparc.com
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Noorwegen
Kajakken, hytter     en muskusossen
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Noorwegen
Kajakken, hytter     en muskusossen

Noorwegen is een land met een 

prachtige natuur waar je het 

allerbest kan genieten door er 

te gaan kamperen. Er zijn zowel 

rustige, eenvoudige campings 

met degelijke voorzieningen als 

grotere terreinen met meer luxe 

en veel activiteiten. Die laatste 

vindt u vooral in de populairste 

vakantieregio’s. 
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Natuur
De natuur in Noorwegen is uniek en heeft vele 

gezichten. De verschillende klimaten die er heersen, de 

warme golfstroom langs de kust en de lage bevolkings-

dichtheid spelen daarbij een rol. Het land is een afwis-

seling van bergen, bossen en water, van hoogvlakten 

en spectaculaire fjorden en heeft een zeer veelzijdige 

fauna. De wateren langs de kust en in het binnenland 

zijn een van de meest visrijke ter wereld.

Vissen
Een kampeervakantie valt goed te combineren met 

vissen. Dat kan zowel op zee als in de zoetwaterrivie-

ren, waar o.a. veel zalm, forel en roofvis leeft. Op vele 

plekken zijn visboten en uitrusting te huur of kan je 

een vistrip boeken. Campings die aan een fjord liggen 

hebben vaak een eigen haventje: helemaal 

ideaal dus. 

Wandelen
Noorwegen trekt veel wandelliefheb-

bers en is uitgerust met goede voorzienin-

gen zoals bewegwijzerde routes, hutten en 

uitgebreide informatie via folders en kaarten. 

Er zijn makkelijke routes in de lagere bergen en door 

Noorwegen

de bossen, maar ook tochten naar hoge 

toppen en passen of over gletsjers. De 

ultieme wandeltocht voert helemaal van zuid 

naar noord, via een netwerk van gemarkeerde paden 

en langs speciaal aangelegde overnachtingshutten.

Kanoën, kajakken en raften
Kanoën en kajakken kan je overal in Noorwegen, in 

fjorden en op meren en rivieren. Het gebied rond de 

rivier de Sjoa in Oppland is door de overheid ingericht 

als een paradijs voor liefhebbers van deze peddelspor-

ten. Ook zijn hier verschillende trajecten, variërend van 

zwaar tot minder zwaar, die je met een raft kan afleg-

gen. Varen met speciale zeekajaks langs de kust van 

Noorwegen is ook een bijzondere ervaring.

Dierensafari’s
Muskusossen komen op slechts vier plaatsen in de 

wereld voor, ook in het Noorse nationale park Dovrefjell. 

Safari’s zijn er in de zomermaanden en duren zo’n vijf 

uur. Succes bijna altijd verzekerd. Elanden komen in 

het hele land voor, maar om ze zelf te spotten is niet 

eenvoudig. Kies dus voor een georganiseerde tocht. 

Van oktober tot maart kan je op de Lofoten op natuur-

safari gaan en zeearenden zien – en wie geluk heeft 

ook zeehonden en walvissen.

Aurlandsdalen - VisitNorway

Op de rivier de Alta - VisitNorway

Loenvatnet

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

Deze camping met 100 plaatsen ligt aan de 
beroemde Sognefjord, de langste fjord ter 

wereld. Hij is ideaal gesitueerd als u de 
gletsjers, de fjorden en de watervallen 
van het gebied wilt verkennen. De 
camping verhuurt boten voor korte 
tochten op de fjord. Het restaurant 

serveert traditionele maaltijden, snacks 
en pizza’s. In de omgeving kunt u o.a. 

wandelen, fietsen en vissen onder begeleiding 
van een gids.

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 bestaat uit 
verschillende terrassen met 50 plaatsen 
voor tenten, caravans en stacaravans. 

Aan de snelstromende rivier de Rauma is 
een mooie barbecueplek ingericht. De stad 

Åndalsnes ligt op 10 kilometer afstand.

Sognefjord. Foto C.H. - VisitNorway
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Fjord Line NL 
Sint Maartenslaan 26 unit 8
6221 AX Maastricht
Tel.: +31 43 327 00 61
Fax: +31 43 327 00 62
E-Mail: info@FjordLine.nl
Internet: www.fjordline.com

www.kamperen-in-noorwegen.nl

50,-

HIRTSHALS – LANGESUND (OSLO)

VANAF
EURO

*

HIRTSHALS – STAVANGER

62,-
*

VANAF
EURO

HIRTSHALS – BERGEN

84,-
*

VANAF
EURO

*  Een auto (max. 1.95 m. hoog/ 5 m. lang), 2 personen en incl. alle belastingen en toeslagen.

Stavanger

Bergen

Langesund

Hirtshals

Kristiansand Strömstad

Sandefjord

Oslo

2190 FL NL DestCampersMag 148x240.indd   2 15.10.15   16:08
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Neset Camping
Byglandsfjord (Zuid)
Tel + 47 37 93 42 55   www.neset.no

Neset, gelegen op een landtong aan de 
Byglandsfjord, is een sympathieke camping 

met 300 plaatsen. Het terrein bestaat uit 
goed onderhouden grasland bij een 
meer, met water aan drie kanten. In het 
hoofdgebouw bevinden zich de 
receptie, een winkeltje en een restaurant 

met fraai uitzicht over het water. In de 
fjord is het goed vissen en in de omgeving 

zijn diverse gemarkeerde fiets- en 
wandelpaden.

Sørlandets Naturistsenter Isefjærleiren
Høvåg (Zuid)
Tel +47 37 27 49 90   www.isefjar.no

Deze naturistencamping, die gerund wordt 
door enthousiaste vrijwilligers, ligt aan de 

‘Noorse Rivièra’ waar het in de zomer 
warm is en het water twintig graden. Er 
zijn kampeerplaatsen, kamers en 
hutten, allemaal met prachtig uitzicht. 
Voorzieningen: douches, sauna, hot tub 

buiten, wasmachine en droger, 
kampeerderskeuken, barbecueterrein. 

Restaurant met maaltijden. Gratis WiFi in de 
gemeenschappelijke ruimte.

Hytter
Behalve kampeerplaatsen en de gebruikelijk staca-

ravans kan je op de Noorse campings ook vaak kiezen 

voor een overnachting in een houten kampeerhut. Deze 

zogenaamde hytter hebben twee tot zes bedden en 

zijn uitgerust met een badkamer en een eenvoudige 

keuken met stromend water. U kunt ze meestal vooraf 

reserveren en dat is vooral in het hoogseizoen aan te 

bevelen.

Naar Noorwegen
Wie helemaal over de weg naar Noorwegen wil rijden 

kiest meestal een route via Kopenhagen in Denemarken 

en dan langs de kust van Zweden via Gotenburg naar 

de Noorse steden Frederikstad en Oslo. Minder kilome-

ters hoef je te rijden als je vanuit Noord-Denemarken de 

veerboot naar Noorwegen neemt. Fjordline bijvoorbeeld 

vaart vanaf Hirtshals (acht uur rijden vanaf Utrecht) naar 

Oslo, Stavanger en Bergen.

Noorwegen Camping in Hardanger - VisitNorway
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Fjord Line NL 
Sint Maartenslaan 26 unit 8
6221 AX Maastricht
Tel.: +31 43 327 00 61
Fax: +31 43 327 00 62
E-Mail: info@FjordLine.nl
Internet: www.fjordline.com

www.kamperen-in-noorwegen.nl

50,-

HIRTSHALS – LANGESUND (OSLO)

VANAF
EURO

*

HIRTSHALS – STAVANGER

62,-
*

VANAF
EURO

HIRTSHALS – BERGEN

84,-
*

VANAF
EURO

*  Een auto (max. 1.95 m. hoog/ 5 m. lang), 2 personen en incl. alle belastingen en toeslagen.

Stavanger

Bergen

Langesund

Hirtshals

Kristiansand Strömstad

Sandefjord

Oslo
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Van 
boerenkool

Nedersaksen grenst aan de noorde-

lijke provincies van Nederland, is qua 

oppervlakte groter maar telt slechts 

de helft van het aantal bewoners 

(8 miljoen). Met de Noordzeekust, de 

Lüneburger Heide, het Harz-geberg-

te, de vele meren en rivieren heeft 

het een afwisselend en oogstrelend 

landschap. De keuken van Nedersak-

sen weerspiegelt deze afwisseling, 

dankzij de verschillende ingrediën-

ten die de zee en het land voortbren-

gen. Een ideale vakantiebestemming 

waar je overal lekker kunt eten!

Culinair Nedersaksen
Kasteel Wernigerode in de Harz 
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Boerenkool:  
het nationale gerecht van het noorden

Van november tot maart is het in het noorden van 

Niedersachsen tussen de Elbe en de Ems het seizoen 

van de Grünkohl. Dat wordt door de bewoners gevierd 

met de zogenaamde Kohlfahrt, een feestelijk gebeuren 

van vriendengroepen, bedrij-

ven of verenigingen die een 

lange winterse wandeltocht 

maken met een bolderkar als 

minibar. Tijdens de wande-

ling doet men ook wel aan 

Boßeln, een spel vergelijk-

baar met ons klootschieten. 

Na afloop wordt genoten van een maaltijd Kohl und 

Pinkel (boerenkool en gortworst van spek, buikstuk, 

uien en kruiden) en kiest men een nieuwe koning of 

koningin.

Ostfriesland: vis uit de zee 
De ligging aan de Noordzee en de aanwezigheid van 

grote havens als die van Hamburg en Bremerhaven 

bieden uitstekende voorwaarden voor de visvangst. In 

Ostfriesland staan dan ook regelmatig schol, makreel, 

haring, aal en forel – gebraden, gesmoord of ingemaakt 

– in combinatie met gebakken aardappelen, in de schil 

gekookte aardappelen of aardappelen met dille op tafel. 

Bijzondere Oost-Friese specialiteiten zijn de bonen-

soep met jenever, kandij en rozijnen evenals de thee 

met kandij en slagroomwolken. Deze thee speelt een 

rol in het ‘Friezenrecht’: pas na het drinken van drie 

koppen mag men een ongewenste gast de deur wijzen.

Lüneburger Heide:  
Heidschnucken en asperges

De Lüneburger Heide, dat mede bekend staat als 

oefenterrein van het Nederlandse leger (tot 2006), is 

een regio met veel typische regionale specialiteiten. 

Naast aardappels, asperges en honing waarderen 

fijnproevers het zachte, ongeveer zoals wildbraad 

smakende vlees van de Heidschnucke. Dit is een zeer 

oud schapenras dat speciaal is aangepast aan de 

bijzondere verhoudingen van de veenlandschappen in 

de heidegebieden. Het vlees van de Lüneburger Heid-

schnucke is in Europa onder deze naam beschermd.

De Nedersaksische aspergestraat is een genot 

voor iedere toerist vroeg in de zomer: over een lengte 

van 750 kilometer verbindt de straat de belangrijkste 

teeltgebieden van het “witte goud”. De route begint 

in Burgdorf bij Hannover en voert helemaal tot de zui-

delijke Lüneburger Heide en zelfs nog verder. Een reis 

langs de Aspergeroute in de meimaand is een culinaire 

belevenis. In veel plaatsen vinden vroeg in de zomer 

aspergefeesten en -markten plaats, waar aspergeko-

ninginnen worden verkozen en natuurlijk zijn er genoeg 

asperges. Ze worden geserveerd met sauce hollan-

daise of vloeibare boter – een kwestie van smaak – en 

met ham en lekkere heide-aardappelen uit de zanderige 

bodem van de Lüneburger Heide.

Culinair Nedersaksen

Heidschnucken. Foto Manfred Schütze
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De Harz:  
forel, wild en een speciaal kaasje

In de Harz vind je gezellige, traditionele en moderne 

restaurants waar o.a. specialiteiten zoals forel (vers 

gevangen in de beken van de streek), wildgerechten 

(hert, wild zwijn) en stevige worstplateaus op het menu 

staan. Paddestoelen en bosbessen behoren tot de 

streekingrediënten. Een specialiteit is gebakken haas 

gekruid met tijm, marjolein, ui en knoflook, overgo-

ten met rode wijn. Dit gerecht wordt geserveerd met 

bosbessensaus en Semmeltorte (harde broodjes met 

noten). Andere specialiteiten zijn de Knoblauchraum-

suppe (knoflookroomsoep) en Truthahn (haan).

Harzer Käse is een oude kaassoort die in heel Duits-

land wordt gegeten, bijvoorbeeld als beleg van een 

Schusterjungen (roggebrood). Het is een zure melkkaas 

met een penetrante geur en een scherpe smaak, waar 

sommige mensen gillend van op de vlucht slaan, maar 

die anderen hemels vinden. Behalve op brood wordt 

de kaas ook gebruikt in salades en kan hij gemarineerd 

worden en samen met zilveruien, peterselie en wilde 

peen als bijgerecht dienen.

Osnabrückerland: brood en kersen
Duitsland staat bekend om zijn enorme aanbod aan 

heerlijke broodsoorten. Het Osnabrücker Land Brot is 

daar een mooi voorbeeld van. Voor deze specialiteit 

moet het graan voor 100% afkomstig zijn uit gecontro-

leerde biologische teelt van bedrijven uit het Osna-

brücker Land en de verwerking van het graan gebeurt 

zorgvuldig met molens in de regio. Deze korte keten 

resulteert in een volle smaak. 

Een prachtig natuurschouwspel in het voorjaar is de 

kersenbloei. Vooral rond de vakantieplaats Hagen ten 

zuiden van Osnabrück kleuren duizenden kersenbomen 

wit en roze. De oogst, die meestal half juni begint, gaat 

gepaard met festiviteiten waarbij de jaarlijks verkozen 

Kersenkoningin een prominente rol speelt. Van de 

vrucht wordt ook een likeur gestookt die vanaf de 

kerstperiode gekocht kan worden.

Uitgebreide toeristische informatie over Nedersaksen is 

te vinden op de website vakantieland-nedersaksen.nl

Ostfriesland

Harzer Käse
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Nordsee-Camp Norddeich
(Norden / Norddeich) - www.nordsee-camp.de

Comfortabel kamperen aan de Noordzeekust: Ruime 
comfortplaatsen / De allerbeste sanitaire voorzieningen / Twee 
speeltuinen / Animatieprogramma voor kinderen in het hoogsei-
zoen / Supermarkt / Regionale keuken / Uitgebreid netwerk van 
fietspaden / Weekaanbiedingen / Geen reserveringskosten.

Campingplatz Auf dem Simpel
(Soltau) - www.auf-dem-simpel.de

Onze gezinsvriendelijke camping en vrijetijdspark ligt mid-
den in het beschermde natuurgebied de Lüneburger Heide. 
Voor bezoekers zonder eigen slaapplaats hebben wij kamers, 
stacaravans, vakantiehuisjes en 'vaten'. Om de dag goed af te 
sluiten kunt u genieten van de Duitse gerechten in ons eigen 
restaurant...

Campingplatz am Hardausee (Suderburg / 
Hösseringen) - www.camping-hardausee.de

Onze 5-sterrencamping heeft alle belangrijke awards ontvan-
gen en staat vermeld in de meeste campinggidsen. Dat hebben 
we vooral te danken aan de hoge hygiënenormen, het moderne 
en schone sanitair en de uitstekende service en klantvriende-
lijkheid, plus natuurlijk de heerlijk rustige ligging zonder enig 
verkeerslawaai.

Alfsee Ferien- und Erholungspark
(Rieste) - www.alfsee.de

Kamperen met plezier aan de Alfsee. Het restaurant Piazza 
van het bijzonder gezinsvriendelijke 5-sterren Alfsee Ferien- und 
Erholungspark neemt u mee op een culinaire reis. Ontspanning 
vindt u in Bistro Nyssa in het nieuwe sauna- en wellnesscen-
trum en café Seeterrassen is een ideale halte op uw fietstocht. 
En voor wie actie zoekt kan gaan waterskiën en karten.

Campingplatz Bullerby am Attersee
(Osnabrück) - www:campbullerby.de

Bij Bullerby am Attersee kan je in de zomer heerlijk zonne-
baden op de ligweide of het zandstrand en zwemmen in het 
heldere meer, waarvan de waterkwaliteit volgens EG-normen 
wordt gemonitord. Het recreatieterrein Attersee is zeer kind-
vriendelijk. Kinderen kunnen zich naar hartenlust uitleven in de 
ruim opgezette speeltuin.

De campings van Nedersaksen
De gezinsvriendelijke campings van Niedersachsen hebben ieder hun eigen charme, zijn 
bijzonder goed uitgerust en bieden tal van recreactievoorzieningen. Ga voor informatie 
over de toeristische hoogtepunten van Nedersaksen en een handige overzichtskaart met 
alle campings naar de website:
www.campingland-niedersachsen.de
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Campingplatz Am Hohen Hagen
(Dransfeld) - www.campingplatz-dransfeld.de

Of u nu op zoek bent naar rust en stilte voor een nacht of 
naar een gevarieerde vrijetijdsbesteding, hier is voor jong en 
oud alles wat men zich kan wensen: goed eten, een geweldig 
wellnesscentrum, animatie en moderne voorzieningen voor 
sport, spel en vrije tijd.

Campingplatz Zum Oertzewinkel 
(Munster-Kreutzen) - www.oertzewinkel.de 

Lüneburger Heide: kamperen op het platteland. Wandelen, 
fietsen, zwemmen: genieten van de geweldige natuur. Grote 
plaatsen tot 160 m2. WiFi, gezinsdouches, natuurspeelterrein 
in het bos en kinderspeeltuinen. Wandel- en fietsroutes op de 
Südheide. Bungalows en stacaravans te huur. Honden zijn 
welkom.

Campingpark Wiesenbeker Teich 
(Bad Lauterberg) - www.bl2510.de

Bezoek Campingpark Wiesenbeker Teich, gelegen aan een 
van de mooiste bergmeren in de Harz en ontdek deze fascine-
rende streek met een onbedorven natuur. De familie Dom-
browsky is hier al vele jaren thuis en heet u van harte welkom.

Campingplatz Stover Strand 
(Drage) - www.stover-strand.de

Stover Strand ligt direct aan de rivier de Elbe, niet ver van 
Hamburg. Combineer de de culturele attracties van de grote 
havenstad met het pittoreske landschap van de Elbe. De vijf-
sterrencamping biedt veel comfort en vrijetijdsvoorzieningen.  
De ideale plek voor een bezoek aan Hamburg.

Camping- und Bungalowpark Ottermeer 
(Wiesmoor) - www.wiesmoorcamping.de

Het ruim aangelegde vijfsterren Camping- en Bungalowpark 
Ottermeer bestaat sinds Pasen 2001 en ligt aan de rand van 
een 80 hectare groot recreatiegebied, direct aan het Ottermeer. 
De Oostfriese Noordzeekust ligt op slechts driekwartier rijden.

Röders’ Park 
(Soltau) - www.roeders-park.de

Premium Camping Lüneburger Heide: beleven – genieten – 
ontspannen. Parkachtige, rustige 5-sterren camping. Modern 
sanitair met wellnessfaciliteiten, grindplaatsen met water en 
afvoer, WiFi, minimarkt, traditioneel restaurant. Soltau en Soltau-
Therme 1,5 km. Ideale ligging voor uitstapjes. Telefoon: +49 
(0)5191 2141. E-Mail: info@roeders-park.de.
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Luxe 
buitenverblijven

De accommodaties
Aan welke kenmerken moet een accommodatie vol-

doen om hem tot glamping te kunnen bestempelen? 

Voorop staat dat er geen algemeen erkende definitie is 

en geen organisatie die keurmerken verleent. Maar er is 

natuurlijk wel een aantal onderscheidende eigenschap-

pen te noemen.

Uiterlijk en materialen
Glamping betekent vooral vernieuwende vormen ten 

opzichte van de traditionele tenten, chalets en stacara-

vans. Een luxe uitgevoerde stacaravan met extra voor-

zieningen kan ook glamping genoemd worden, maar 

het is niet het schoolvoorbeeld. De gebruikte materialen 

zijn meestal hout en canvas, al dan niet gecombineerd, 

of speciale stoffen, zoals voor yurts en safaritenten.

Glamping 
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Het begrip glamping heeft in de 

laatste jaren een bekende klank 

gekregen in de kampeerwereld. 

Het is een samentrekking van 

‘glamorous camping’ en staat voor 

luxe vormen van kamperen, vooral 

in bijzondere accommodaties  

zoals safaritenten, yurts, tipi’s en 

dergelijke. Het element van kam-

peren – het verblijf in de buiten-

lucht dicht bij de natuur – speelt 

daarnaast een belangrijke rol. 

Telkens meer campings komen 

tegemoet aan mensen die de luxe 

van een glampingaccommodatie 

willen combineren met een duik in 

een goed zwembad, een diner in 

een restaurant ter plaatse, terwijl 

de kinderen zich veilig kunnen 

vermaken, deel kunnen nemen 

aan georganiseerde activiteiten of 

aan een kinderclub.

Formaat, omgeving, ruimte
Glamping staat voor luxe en dat vertaalt zich ook in de 

ruimte die men heeft, zowel binnen als buiten. Binnen-

ruimtes bestaan vaak uit meerdere kamers, soms ook 

uit één groot vertrek. Buiten is er vaak een terras, dat 

eventueel overdekt kan worden. De omgeving is over 

het algemeen rustig en natuurlijk, tussen de bomen in 

een bos, aan een meer of met een prachtig uitzicht.

Inrichting

In glamping-accommodaties mag u meer en betere 

voorzieningen verwachten. Echte bedden, een 

moderne keuken, een luie bank, een eigen barbecue. 
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Yurt
Een ronde, vaak kleurrijke tent 

met een zeer degelijke constructie 

die ondere andere door Mon-

goolse nomaden werd (en wordt) gebruikt.

Tipi
Tent met prachtig puntsilhouet, 

dat veel jongeren aanspreekt van-

wege de magie van de indianen 

en ouderen met weemoed doet terugdenken aan de 

onbezorgde tijden van indiaantje spelen.

Safaritent en  
Canadese tent
Grote familietent, met aparte 

‘kamers’ en meestal uitgerust met 

alles wat u thuis ook gewend bent. Meestal neerge-

zet op een houten verhoging en voorzien van een 

overdekte entrée, vanwaar alle voorbijgangers discreet 

bekeken kunnen worden. De Canadese tent lijkt erg op 

de safaritent, maar heeft vaak een

retro-stijl.

Cahutte
Een relatief nieuw verschijnsel 

dat de degelijke houten structuur 

van een hut combineert met de 

romantiek van een dak van canvas en de mogelijkheid 

om vanuit je bed naar de sterren te kijken. Vaak uitge-

rust met een houtkachel en een trapluik.

Roulotte
Geïnspireerd op de door een 

paard getrokken zigeunerwagen 

(of pipowagen) van weleer, met 

dezelfde luxe die men in de betere caravan vindt, maar 

met aan een kant een brede deur die uitkomt op een 

verhoogd terras.

Houten cabins
Lijken van buiten vaak op chalets 

en zijn gebouwd van hout, maar 

verschillen door de luxe-inrichting 

met bijvoorbeeld een afwasmachine, een haard of heb-

ben een tussenverdieping.

Boomhut
Spectaculair anders. Bestaat 

meestal uit één ruimte bereikbaar 

via een houten trap. Soms krijgt u 

uw ontbijt via een takel geserveerd. Een aanrader voor 

alle Janes en Tarzans zonder hoogtevrees.

Airstreamcaravan
Zilveren kogelvormige caravan 

uitgedost met vintage Amerikaans 

meubilair en decoratie.

Pod
Bijzonder gevormd en stijlvol 

geconstrueerd gebouwtje, dat 

vaker meer bijzonder dan luxe is. 

Zo zijn keukenfaciliteiten niet altijd voorzien.

Glamping

Glamping-accommodaties zijn per definitie anders en kunnen dus enorm van elkaar verschillen. Dus houdt daar 

rekening mee: de ene yurt is de andere niet en met één boomhut kent u nog lang niet alle.

De accommodaties
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Camp du Domaine
Bormes-les-Mimosas (Frankrijk)
Tel +33 (0)4 94 71 03 12   www.campdudomaine.com

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

strandcamping met 1173 plaatsen in een 
groot pijnboombos. Wat betreft horeca 
en vrijetijdsvoorzieningen vindt u hier 
zo’n beetje alles wat u maar kunt 
bedenken. Aantrekkelijk voor kinderen 

zijn o.a. het strand, de speelterreinen en 
de animatie (ook voor tieners), tennis en 

jeu-de-boules. Glamping: luxe bungalows voor 
4 tot 8 personen.
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Camping Les Neufs Prés
Grand Halleux (België)
Tel +32 80 216882   vielsalm-campings.be/les-neufs-pres

Les Neufs Prés is een zeer goed onderhouden 
gemeentecamping in de Belgische 

Ardennen, gelegen aan de kleine rivier 
de Salm. U kunt hier genieten van een 
mooie speeltuin, een groot verwarmd 
buitenzwembad en kinderbad, een 
grote speeltuin, twee tennisbanen, een 

multisportterrein, een minigolf, een 
volleyball- en basketbalterrein. Glamping: 

3 Cabanons te huur (luxe tenten voor 
4 personen).

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

Via Claudia ligt tussen meren en bergen 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. Het terrein ligt 
aan de oude Romeinse weg die over 
de Alpen voert en de Adriatische Zee 

met de Donau verbindt en beschikt o.a, 
over een restaurant en afhaalservice met 

biertuin. Glamping: verschillende bijzondere 
accommodaties.
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LeadingCampings 

(advertorial)

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

het een LeadingCamping. Bij de leden van deze 

kwaliteitsgroep maken geschoold personeel, 

onberispelijke faciliteiten, gevarieerde 

sportaanbiedingen, fantasievolle 

recreatievoorzieningen, voorbeeldige wellnessoases 

en een uitstekende gastronomie het verschil.

Outdoor
Hospitality Parks
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Accommodaties
Vandaag zijn de LeadingCampings zowel de perfec-

tionisten van het klassieke kamperen als voortrekkers 

van de Glamping-trend (Engelse samentrekking van 

glamour en camping), waarbij het gaat om exclusieve 

vakantieaccommodaties die te huur worden aangebo-

den. Dit varieert van een luxueuze safaritenten in kolo-

niale stijl tot excentrieke boomhutten, van romantische 

biologische houten chalets tot stenen bungalows in de 

stijl die typisch is voor de streek. Deze vakantieverblij-

ven hebben een hoge belevingswaarde en bieden voor 

gezinnen met kinderen meer vrijheid dan hotels.

De LeadingCampings vormen een vrije 

vereniging van onafhankelijke topcomplexen 

uit negen, binnenkort misschien wel tien 

landen van Europa. In 2016, het 21ste jaar van 

het bestaan van de groep, werken 40 

vijfsterrencampings samen met als 

handelsmerk maximale kwaliteit voor de 

gasten. Het zijn allemaal trendsetters in de 

branche, die al vroeg hebben geanticipeerd 

op de ontwikkeling die kamperen doormaakt 

van budgetvakantienaar vrijetijdsfilosofie.
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LeadingCampings 

(advertorial)

Kamperen
Vrijheid is ook het trefwoord voor alle gasten die 

hun eigen kamer meebrengen en dus reizen met een 

tent, caravan of camper. Om zonder de dwang van 

groepsgeest, kledingvoorschriften en etenstijden direct 

in de natuur te kunnen verblijven en toch omgeven te 

zijn door alle comfort van een luxueus hotel, is voor 

vele mensen echte outdoor-wellness – een versterking 

voor lichaam en ziel midden in de natuur. De Leading-

Campings bieden hun gasten buitengewone wellness-

oases, sportfaciliteiten van topkwaliteit tot en met eigen 

golfterreinen, een uitstekende gastronomie, ook met 

halfpensionaanbiedingen en op verzoek zelfs een eigen 

badkamer. 

Vrije vereniging
De LeadingCampings publiceren hun catalogus en 

hun website in zeven verschillende talen, ondersteunen 

hun trouwe gasten met een aantrekkelijk bonussys-

teem, de LeadingsClub, en maken gebruik van een 

gezamenlijk reserveringsplatform. Als enige groep in de 

Europese campingwereld controleren ze de kwaliteit 

van hun leden op regelmatige basis met speciaal opge-

leide Mystery Guests. De LeadingCampings hechten 

er bijzonder veel belang aan om geen keten te zijn met 

overal dezelfde filialen, maar ze vormen een vrije vereni-

ging van individuele, meestal door de eigenaars geleide 

ondernemingen. Daarom is geen enkele camping 

dezelfde, ze hebben allemaal hun eigen inrichting, hun 
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eigen bijzondere troeven en ook hun eigen doelgroep. 

Wat de campings gemeen hebben is hun bijzondere 

hart voor gastvrijheid. 

Internationaal
In tegenstelling tot verschillende nationaal opge-

richte verenigingen van topcampingcomplexen zijn 

de LeadingCampings momenteel de enige, die met 

overgave de Europese gedachte in stand houden. Maar 

nog dit jaar breiden de LeadingCampings ook uit buiten 

Europa: De samenwerking met BIG4 of Australia maakt 

dit mogelijk. De trouwste Leading-gasten, de ongeveer 

40.000 die lid zijn van de LeadingsClub, kunnen reke-

nen op verschillende voordelen als ze naar Australië 

reizen. Hun LeadingCard heeft dezelfde waarde als de 

Card van de klanten van de BIG4 parks. Vanzelfspre-

kend geldt hetzelfde ook in de omgekeerde richting, 

want de LeadingCampings zullen ‘BestGuests’ gelijk-

stellen aan hun eigen LeadingsClub-leden. Outdoor 

Hospitality Parks staan gewoonweg voor grenzeloos 

vakantieplezier.

Voor alle informatie over de 

LeadingCampings en de LeadingCard 

gaat u naar www.leadingcampings.com

of mailt u naar info@leadingcampings.com.
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Zo’n twee miljoen Nederlanders 

doen wel eens aan naakt 

recreëren: op een naaktstrand 

aan de kust, bij een meertje in het 

binnenland, op een camping of in 

de eigen achtertuin. Het geeft een 

heerlijk vrij gevoel om water en 

wind op je blote vel te voelen, en 

er zijn ook een hoop praktische 

voordelen!

Héliomonde BffL Hannover
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Naturisme
Naakt recreëren op de camping
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Prettig bloot
Naturisme, nudisme, naaktlopen… men gebruikt 

verschillende woorden en hecht er vaak ook verschil-

lende betekenissen aan. Naturisme zou staan voor een 

bewuste leefwijze met veel aandacht voor de natuur en 

duurzaamheid en nudisme betekent dan gewoon bloot 

zijn. Maar deze definities liggen niet vast en zijn ook niet 

zo belangrijk. Waar het bij naaktrecreatie om gaat is op 

een prettige manier bloot te zijn, het liefst als het warm 

en zonnig is.

Extra ontspannen
De sfeer op naturistencampings is meestal erg 

prettig. Mensen hebben bewust gekozen voor een 

blootbestemming, ze groeten elkaar, gooien hun afval 

daar waar het hoort, gaan respectvol met elkaars spul-

len om en houden soms een oogje in het zeil als de 

situatie daar om vraagt. Er gelden normen en waarden 

die in het alledaagse leven niet meer vanzelfsprekend 

zijn, maar die je verblijf nét dat extra ontspannen gevoel 

geven.

Streeploos bruin
Als je bloot bent onder andere mensen, geef je je 

ook figuurlijk bloot. Met name de eerste keer kan dat 

spannend zijn. Zie je eenmaal dat niemand volmaakt is 

en dat iedereen wel iets heeft om onzeker over te zijn, 

dan valt al gauw de gêne weg en is het niet moeilijk om 

volledig jezelf te zijn. Het geeft een heerlijk vrij gevoel 

om op de camping water en wind op je blote vel te 

voelen, en er zijn ook een hoop praktische voordelen: 

geen plakkerige badkleding na het zwemmen, geen 

omkleedtrucs met een handdoek op het strand, je hoeft 

minder bagage mee te sjouwen, je wordt streeploos 

bruin, hebt gezamenlijke douches, dus geen geklungel 

met krappe douchehokjes, en het is ontzettend handig 

met kleine kinderen.

Veel informatie over naaktrecreatie vindt u op de 

website www.nfn.nl.

Sablière

Domaine Laborde (FEN)

Héliomonde
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Centre Naturiste Héliomonde
Saint Chéron
Tel +33 (0)1 64 56 61 37   www.heliomonde.fr

De grote familiecamping Héliomonde ligt vlak 
onder Parijs in een rustige, beboste 

omgeving met goede 
wandelmogelijkheden. De grasrijke 
kampeerplaatsen liggen mooi onder de 
bomen en grotendeels in de schaduw. 
Het zwembad met zonneterras is groot 

en gebruik van de sauna en hammam is 
inbegrepen. Vanuit Saint-Chéron (3 km) 

vertrekt meerdere malen per dag een trein 
naar Parijs, die er drie kwartier over doet. 

FKK Sportpark, BffL Hannover
Hannover
Tel +49 (0) 5115 940895   www.bffl-hannover.de

Camping Naturiste de la Sablière
Barjac
Tel +33 (0)4 66 24 51 16   www.villagesabliere.com

Dit in 1997 geopende terrein van 64 hectare, 
dat aan de Sonnensee ligt, is de grootste 

FKK-camping in Europa. In totaal zijn er 
op het vlakke grasterrein 700 plaatsen 
verspreid langs de randen van het 
meer. Er is een zeer groot sportveld en 
in het meer kan gezwommen en 

gevaren worden. Met het uitgebreide 
aanbod aan sportvoorzieningen en veel 

ruimte om te relaxen heeft de camping veel 
te bieden aan het hele gezin.

Deze goed uitgeruste, ruime naturisten-
camping met 240 toerplaatsen heeft een 

spectaculaire ligging in de kloof van de 
Cèze en beschikt over een groot 
aanbod aan faciliteiten. Er is een 
prachtig zwembadcomplex, uitgehakt 
uit de heuvel, inclusief kindergedeelte, 

sauna’s en een bar. Veel activiteiten, 
o.a. boekbinden, pottenbakken, yoga en 

jam maken. Ontspannen, informele sfeer die 
heel prettig is voor beginnende naturisten.
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Naturistencampings en vakantiecentra in Frankrijk

En waarom niet bloot ?

Corsica 
Limousin

Vendée
Périgord

Haute-Provence
Provence

Bagheera
Bagheera stelt kleine villa’s en houten chalets opgetrokken 
tussen de bomen vlakbijde zee tot uw beschikking. Deze 
huurojecten hebben 1 tot 3 slaapkamers en kunnen onderdak 
verscha� en aan 2 tot 6 personen. Zij zijn allemaal voorzien van 
een overdekt terras, een uitgeruste keuken en een badkamer. 
Ons 4**** sterren camping kampeerterrein stelt vele 
voorzieningen tot uw beschikking. De 4 luxe sanitaire blokken 
zijn allemaal voorzien van warm water (douche, wastafel...). 
De plasten zijn schaduwrijk, met of zonder stroom, gelegen 
ofwel aan zee of midden in het bos en zijn geschikt voor alle 
Kampermogelijkheden: tent, caravan, camper.

Creuse Nature
Creuse Nature ligt middenin Frankrijk, slechts op één dagje 
rijden vanuit Nederland. Op het terrein van 19 ha vindt 
u 100 ruime plaatsen, uitstekende voorzieningen en een 
gemoedelijke kleinschalige sfeer. In de warme droge zomers is 
er volop sport, spel en cultuur. Elk jaar zijn er activiteiten voor 
jong en oud zoals circuslessen, boogschieten, yoga, aquagym, 
massages, tekenen, beeldhouwen of pottenbakken. In het 
voor- en naseizoen is het ideaal toeven in het verwarmde 
binnenzwembad of in de sauna. Met warm weer geniet 
u van het grote buitenbad en spartelt uw kleuter in het 
kinderbadje. Er zijn plaatsen met zon en met schaduw, rustig 
in het bos of bij het meer, of dichtbij de zwembaden en de 
kinderspeeltoestellen. Het landschap rond Creuse Nature is 
prachtig en ongerept, heuvelachtig en doorsneden met tal 
van riviertjes. Een ideale omgeving voor natuurliefhebbers, 
wandelaars en � etsers. 

Le Colombier 
Onze 4 sterren camping is gelegen in de Vendée aan de 
Atlantische kust, een gebied bekend om zijn vele zonuren, 
prachtige zandstranden en rijke historie. In deze streek hebben 
de mensen nog tijd voor een gezellig praatje. Le Colombier 
staat bekend om de ruimte (50 ha), de vrijheid, de 176 ruime 
kampeerplaatsen in grootte variërend van 110  tot 260 m², 
het prachtige verwarmde zwembad, de goede sanitaire 
voorzieningen en het gezellige samenzijn in bar en restaurant, 
dat bekend staat om zijn goede kwaliteit. Wij spreken 
Nederlands.

Domaine Laborde
De 4 sterren camping ligt op de provincie-grens van de 
Dordogne. De omgeving is ideaal voor degenen die van 
de natuur willen genieten en het echte franse leven willen 
proeven. In een beschermende glooiende natuur met bossen, 
riviertjes, grotten, gezellige dorpjes zoals Sarlat / Monpazier / 
Mont� anquin / Villeréal enz…, en prachtige kastelen vindt U de 
kalmte en het comfort welke wij U graag willen bieden met zon 
en schaduwrijke ruime vlakke plaatsen (min. 120 m2) voorzien 
van elektriciteit en drinkwater in de buurt en div. verhuur 
mogelijkheden. Tevens bieden wij U twee buitenzwembaden 
met 2 spectaculaire water glijbanen,een kinderzwembad, 
een whirlpool, een overdekt subtropisch volwassenen en 
kinderzwembad met sauna / hammam / dompelbad, 2 meren, 
een bar met z’n gezellige terras, een restaurant / pizzeria  / 
snackbar, kinderspeelplaatsen, jeux de boules ; volley, 
tafeltennis, bibliotheek, kleine winkel met elke dag vers brood 
enz enz (wij spreken nederlands).

Les Lauzons
Halfweg de “Gorges du Verdon” en de “Mont Ventoux”, aan de 
rand van de Luberon, ligt verscholen voor het massatoerisme, 
een prachtig land, een land van zachte, ronde hellingen, een 
land van lavendel, tijm, rozemarijn, een land van kalmte, 
rust, authenticiteit, een land van liefelijke, oude dorpjes, een 
land van geuren en kleuren, een land van zon en geluk  : HET 
LAND VAN “DOMAINE DES LAUZONS”… en PROVENCE. In 
een beschermd natuurgebied, op een heuvel met prachtige 
eiken, geparfumeerd met de typische Provencaalse geuren, 
word je overspoeld door de rust, de ruimte en het comfort 
van “Domaine des Lauzons”. Een grote keuze van nieuwe of 
zeer recente verhuur en 163 plaatsen, zowel schaduwrijke als 
zonnige, wacht op u op 60ha van samenhorigheid, zon, zuivere 
lucht, leven…

Origan village
Domaine de l’Origan is genesteld in een Provencaals dorpje 
op 500m hoogte met pleintjes, terrassen, een fontein en 
“vergaderbomen”. Hier kunt u uw naturisme in alle vrijheid 
beleven. De tot uw beschikking staande voorzieningen maken 
er een van de best uitgeruste naturistendorpen van, en het 
terrein zal u bevallen door zijn formaat en de gezelligheid 
die er heerst. Uitzichtpunten op de Vooralpen en de Var met 
haar ongerepte strand brengen u weer bij het authentieke 
naturisme, gebaseerd op ontmoetingen, gedeelde momenten 
en samen lachen.

www.natustar.com
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Kamperen 
 met 

kinderen

Er zijn duizenden campings in 

heel Europa. Veel daarvan zijn 

geschikt om met kinderen naar 

toe te gaan, maar sommige 

zijn uitzonderlijk. De beste 

onderscheiden zich door een 

positieve houding om jongeren 

te verwelkomen en kinderen 

iets extra’s te bieden. Op deze 

campings worden kinderen niet 

als een last gezien, maar als 

welkome gasten die de sfeer 

verlevendigen.

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

Ze houden van de vrijheid, de ruimte, de mogelijkheid 

om rond te rennen en alles te verkennen. En natuurlijk 

is er volop gelegenheid om lekker vies te worden, terwijl 

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

goed nieuws voor de meeste kinderen onder de twaalf. 

Voor ouders is het prettig om hun kleine schatten nu 

eens niet gebogen achter een computer te zien zitten in 

een benauwde slaapkamer of zielloos hotel. Het is een 

geruststellende gedachte dat ze na een actieve dag in 

de gezonde buitenlucht heerlijk zullen slapen.

Een ander voordeel van het leven op de camping 

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

een vakantie hoort, ook iets geleerd kan worden: over 

de natuur bijvoorbeeld, omdat je zo dichtbij de flora en 

fauna bent, en op het gebied van sociale vaardigheden, 

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

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

houden van kamperen. Ze beleven plezier aan al het 

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

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

andere kinderen om mee te spelen en het amuseren 

van kinderen is meestal geen probleem. En natuurlijk 

vinden ze het geweldig om wat later naar bed te mogen 

dan ze thuis gewend zijn. De goede campings zijn voor 

een belangrijk deel ingericht voor kinderen, waardoor 

het leven meer ontspannen is voor iedereen. Het 

cliché is waar: als de kinderen gelukkig zijn, dan zijn de 

ouders dat ook.

Actie gewenst
Kinderen willen actie en die is nergens beter te 

vinden dan op een camping. Veel campings bieden een 

scala aan activiteiten, variërend van schelpen zoeken 

op het strand of een speurtocht op het terrein tot 

indrukwekkende sportfaciliteiten en activiteiten onder 

begeleiding (misschien quadrijden of voetballen onder 

leiding van een professionele coach).

Activiteiten bij de vleet
Goed uitgeruste campings bieden bijvoorbeeld de 

volgende activiteiten: ponyrijden, fietsen, minigolf. Voor 

iets oudere kinderen is er vaak tennis, boogschieten en 

watersport. En dan zijn er vaak nog de indrukwekkende 

waterparken die steeds meer een vast onderdeel van 

de camping vormen, compleet met glijbanen, lagunes, 

golfslag en bubbelbaden. 

Meedoen met de club
Goede kindercampings hebben in het hoogseizoen 

hun eigen kinderclub. De beste doen dat met meertalig 

personeel (hoewel taalbarrières bij kinderen geen groot 

probleem zijn). Clubs zijn meestal gratis, afhankelijk 

van het aanbod, en de bezigheden kunnen bestaan 

uit speurtochten, groepsactiviteiten zoals schilderen, 

knutselen, natuurwandelingen en balspelen. 

That’s entertainment
Veel campings leggen zich toe op georganiseerd 

amusement, met name in het hoogseizoen, en vaak is 

dit gratis. Dat kunnen muziekavonden zijn, een talen-

tenjacht voor het hele gezin, een disco, verkleedwed-

strijd of goochelshow. Goede campings zorgen voor 

passende evenementen voor verschillende leeftijds-

groepen. Natuurlijk kan het zijn dat dergelijke animatie 

niet op uw verlanglijstje staat. Een nuttige vuistregel 

is dat hoe groter de camping, hoe waarschijnlijker het 

is dat er in het hoogseizoen veel op dit gebied wordt 

georganiseerd.

Kamperen met kinderen
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Camping les Peupliers
Merville-Franceville (Frankrijk)
Tel +33 (0)2 31 24 05 07   www.camping-peupliers.com

Les Peupliers is een mooie camping met 109 
toerplaatsen aan de kust van Normandië, 

vlak bij een breed zandstrand, ideaal 
voor kinderen, voor wie in het 
hoogseizoen van alles georganiseerd 
wordt. Het verwarmde zwembad, het 
nieuwe overdekte bad (2016), de 

speeltuin en de spelletjesruimte zorgen 
voor vele uren speelplezier. Winkel, bar en 

snackbar completeren de uitstekende 
voorzieningen.

Camping Les Albères
Laroque des Albères (Frankrijk)
Tel +33 (0)4 68 89 23 64   www.camping-des-alberes.com

Camping La Presqu’île
Port Barcarès (Frankrijk)
Tel +33 (0)4 68 86 12 80   www.lapresquile.com

Camping Les Albères ligt tussen de 
Pyreneeën en de Middellandse Zee in, 

aan de voet van het Massif des Albères, 
een ideale omgeving voor 
wandelliefhebbers. Vanuit het 
zwembad en kinderbad heb je een vrij 
uitzicht op de bergen. Goed verzorgde 

animatie en activiteiten voor kinderen en 
volwassenen plus een club voor kinderen 

van 6 t/m 11 jaar. De bekende badplaatsen 
Collioure en Argelès liggen vlakbij.

Camping la Presqu’île ligt op een schiereiland 
in het binnenmeer Leucate, vlak bij de 

zee en de badplaats Port Barcarès. Er 
is een groot zwembad met kinderbad 
en een enorme waterglijbaan. Met 
water aan drie kanten en 8 kilometer 
aan strand zijn er veel verschillende  

watersporten mogelijk, zoals jetsurfen 
en windsurfen. Speciaal voor kinderen: 

springkasteel, klimmuur, speeltuin, 
sportactiviteiten, kinderclub en animatie.
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Frankrijk
De bergen van

De Vogezen

De Vogezen zijn de bergen die in het noordoosten 

van Frankrijk liggen, ten westen van de Rijn. Het is een 

afwisselend heuvellandschap met een grote variatie van 

bossen, prachtige vergezichten en een mild klimaat. 

Kenmerkend zijn de vaak ronde bergtoppen, waar-

van de Grand Ballon met 1424 meter de hoogste is. 

Bekende passen zijn de Col de la Schlucht en de Col 

de Bramont. Het gebied is ideaal om in te wandelen, 

fietsen, mountainbiken, langlaufen, kanoën, rotsklim-

men en paardrijden. 

Het Meer van Gérardmer is een van de grootste 

meren van de regio en in de zomer een trekpleister 

voor watersporters. De gelijknamige stad heeft mooie 

wandelpromenades langs het water en een uitgebreide 

horeca. Op de uitgestrekte grasvelden langs het meer 

kan je uitstekend picknicken en barbecueën. In de 

winter is Gérardmer een wintersportgebied met diverse 

skipistes en langlaufroutes, dat vanwege de nabijheid 

populair is bij Nederlanders en vanwege de geringe 

hoogteverschillen ideaal voor beginners.

Het regionale natuurpark Ballons des Vosges is een 

mozaïek van naald- en beukenbossen, bergweiden 

en kaarmeren (meren in de nis van een bergtop). Een 

ideale manier om dit landschap te ervaren is de Route 

des Crêtes, een wandelpad die over de kammen van 

de Vogezen loopt en hier en daar afdaalt naar een van 

de leuke wijndorpen, waar je kan fourageren.
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De afwisselende natuur van 

Frankrijk heeft iedereen wel 

wat te bieden, maar vooral de 

bergen zijn een walhalla zijn 

voor de buitensportliefheb-

ber. De zuidelijke Ardennen, 

de Vogezen, de Jura, het Cen-

traal Massief, de Alpen en de 

Pyreneeën vormen een reeks 

bergketens van noordoost naar 

zuidwest die uitnodigen om 

actief te genieten.

Sites et Paysages Au Clos de la Chaume
Corcieux
Tel +33 (0)3 29 50 76 76   www.camping-closdelachaume.nl

Deze prettige camping met 64 toerplaatsen ligt 
op loopafstand van Corcieux in het hart van 

de Ballons des Vosges en vlakbij het Meer 
van Gérardmer. U vindt er een 
aantrekkelijk, veilig omheind zwembad en 
een uitstekende, kleine speeltuin. In juli en 
augustus worden er wijnproefavonden 

georganiseerd. Er zijn in de receptie folders 
verkrijgbaar met informatie over wandelingen 

en mountainbiketochten.

 
Vo
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De Pyreneeën
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Het Centraal Massief

Het Centraal Massief in het centraal-zuidelijke deel 

van Frankrijk bestaat uit bergen en plateaus. Het is 

een vulkanisch gebied met meer dan 400 uitgedoofde 

vulkanen, meer dan waar ook elders in de wereld! Er 

heerst bijna een landklimaat met koude winters, vroege 

lentes en warme zomers. 

In het zuidoosten liggen de Cevennen en de Grands 

Causses: een desolaat gebied van grote natuurlijke 

schoonheid, beboste bergen, graslanden en afgelegen 

rivierdalen. Diepe kloven, spelonken en ravijnen geven 

het landschap een dramatisch aangezicht. Onder de 

grond bevinden zich prachtige grotten. Ook zijn er 

warmwaterbonnen te vinden, waaronder de bekende 

bronnen van Vichy. 

De hoogste bergtoppen zijn de Puy de Sancy (1886m) 

en de Plomb du Cantal (1855m). Het massief beslaat 

een groot aantal departementen waarvan de Ardèche 

met de gelijknamige rivier het bekendste is.

De Monts d’Ardèche vormen een gevarieerd land-

schap, waar veel kastanjes en bosbessen geoogst wor-

den. Molens en maalderijen, terrassen, handgestapelde 

muurtjes en historische dorpen bepalen het specifieke 

karakter van deze levendige streek. De hoofdstad van 

de Ardèche is het kleine stadje Privas, waaromheen 

drie rivieren stromen: de Mezayon, de Ouvèze en de 

Charalon. Privas is bekend om de productie van gegla-

ceerde kastanjes en viert net als vele andere plaatsen in 

de regio in oktober het jaarlijkse Fête de la Châtaigne.
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Ardèche Camping
Privas
Tel +33 (0)4 75 64 05 80   www.ardechecamping.fr

Dit comfortabele terrein met 112 toerplaatsen 
heeft jong en oud veel te bieden, zoals een 

verwarmd zwembadcomplex en een 
multisportterrein met fitnesstoestellen in 
de openlucht. Voor de kinderen zijn er 
een speeltuin, een miniclub en wekelijks 
een discofeest. Eten en drinken is 

uitstekend verzorgd met een bar-
restaurant, snackbar en afhaalservice. Het 

natuurpark de Monts d’Ardèche ligt vlakbij.

Ardèche

Colmar

Vichy
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De Pyreneeën

De Pyreneeën strekken zich uit van het oosten naar 

het westen tussen de Middellandse zee en de Atlan-

tische Oceaan op de grens van Spanje en Frankrijk. 

Het gebergte is ontstaan door een botsing van het 

Iberische Schiereiland met het continent van Europa. 

De bergen in Frankrijk worden gekenmerkt door kleine 

smalle valleien met steile hellingen. Uitzondering hierop 

is de streek Cerdagne in de Oostelijke Pyreneeën, die 

uitgestrekt, open en zonnig is. Er zijn zowel aan Franse 

als Spaanse zijde van de bergen diverse nationale par-

ken. Bekend onder de wielerliefhebbers zijn de Col du 

Tourmalet en de Col d’Aubisque. Ervaren en onervaren 

wandelaars, natuurliefhebbers, vogelaars en liefhebbers 

van riviersporten als kajakken en raften kunnen hier hun 

hart ophalen.

De wandelmogelijkheden zijn enorm en het summum 

der tochten is ongetwijfeld de Grande Randonnée 10, 

die van de Atlantische Oceaan dwars door de Franse 

Pyreneeën voert naar de Middellandse Zee. Maar er zijn 

ook bescheidener routes, zoals de Tour du Val d’Azun, 

een wandeling van zeven dagen rond een prachtig dal 

dat door menig Franse dichter is bezongen vanwege 

de overweldigende natuurlijke charme van het land-

schap en de dorpen. Het mooie is dat de tocht op twee 

verschillende niveaus te lopen is: de ene route blijft 

lager en vergt minder tijd dan de andere.

Camping Pyrénées Natura
Estaing
Tel +33 (0)5 62 97 45 44   www.camping-pyrenees-natura.com

Op een hoogte van 1000 meter aan de rand 
van het Nationale Park is Pyrénées Natura 

(47 toerplaatsen) de perfecte camping 
voor natuurliefhebbers. Vanaf het mooi 
aangelegde terrein waarop zo’n 75 
verschillende soorten bomen en planten 
staan heb je een fantastisch uitzicht. De 

receptie, bar en spelletjesruimte zijn 
ondergebracht in een karakteristiek stenen 

pand en de winkel bevindt zich in een oude 
watermolen.
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Val d'AzunBradley Wiggins 

(Tourmalet)

Cirque Gavarnie
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De Alpen

De bekendste bergen van Frankrijk zijn ongetwijfeld 

de Alpen, het hoogste gebergte van West-Europa en in 

Frankrijk onderverdeeld in de Noordelijke en Zuide-

lijke Alpen die zich uitstrekken over het zuid-oostelijk 

grensgebied tussen Italië en Frankrijk, gelegen in de 

departementen Savoie, Haute-Savoie, Isère en Alpes-

Maritimes. De bekendste bergtop van de Franse Alpen 

is de Mont Blanc (4810m) die omringd wordt door de 

Dome du Goûter, Mont Maudit en Mont Blanc du Tacu.

Het meer van Aiguebelette in de Savoie wordt 

gevoed door zeven warmwaterbronnen en is een van 

de warmste natuurlijke meren van Frankrijk; de tempe-

ratuur van het meer kan in de zomer oplopen tot wel 

28 C°. Langs het meer liggen verschillende campings 

en recreatiestranden. Op het water kan je varen in 

bootjes zonder motor en waterfietsen. In 2015 vonden 

op het meer de wereldkampioenschappen roeien plaats. 

Ten zuiden van het Meer van Genève liggen tal van 

kleine interessante steden, zoals Samoëns, Morzine 

en Avioraz. In Samoëns bevindt zich een botanische 

alpentuin met 8000 planten uit alle werelddelen, 

waaronder 4500 soorten alpenbloemen. De tuin is 

aangelegd op een zuidhelling boven de stad en omvat 

een kasteelruïne, een kapel en mooie fonteinen en 

watervallen.

Frankrijk

Het meer van Aiguebelette 

Cirque du Fer-à-Cheval
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Camping Le Sougey
Saint Alban-de-Montbel
Tel +33 (0)4 79 36 01 44   www.camping-sougey.com

Kawan Village Le Coin Tranquille
Les Abrets
Tel +33 (0)4 76 32 13 48   www.coin-tranquille.com

Le Sougey is een zeer rustige 
kwaliteitscamping op 200 meter van het 

meer Aiguebelette, waar regelmatig 
belangrijke roeiwedstrijden worden 
georganiseerd, die je vanaf de patio bij 
het restaurant (met traditionele 
houtoven voor pannenkoeken en 

pizza’s) in de verte kunt gadeslaan. Op 
het strand zijn verschillende 

watersportvoorzieningen beschikbaar, maar 
varen met motorboten is niet toegestaan. 

Le Coin Tranquille is een gastvrij familiebedrijf 
gelegen in de heuvels van de Isère 

tussen Lyon en Chambéry, vlakbij de 
Savoie. Het bloemrijke terrein met 178 
toerplaatsen straalt inderdaad rust uit 
en beschikt over een uitstekend 
restaurant met specialiteiten uit de 

streek. Rond het verwarmde zwembad 
met kinderbad ligt een heerlijke 

zonneweide. Kinderen vermaken zich in de 
speeltuin en spelletjeskamer.

Camping Le Giffre
Samoëns
Tel +33 (0)4 50 34 41 92   www.camping-samoens.com

Le Giffre wordt omringd door de prachtige 
bergen van de Haute-Savoie en is de 

ideale plek voor een actieve vakantie in 
een rustige omgeving. In de winter kan 
je hier schaatsen en skiën, in de zomer 
o.a. wandelen, raften en canyoning. 
Het aantrekkelijke dorp Samoëns ligt 

op 15 minuten lopen (vlak) en biedt veel 
activiteiten, bars en restaurants. Het terrein 

telt 154 toerplaatsen, zes studio’s voor 4 à 5 
personen en een aantal huurstacaravans.
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Wellness is een samenstelling van het Engelse 

‘wellbeing’ en ‘fitness’ en staat tegenwoordig voor 

alles wat goed is voor ons welzijn: lichaamsver-

zorging, voeding, spiritualiteit en zelfs wonen en 

reizen. Spa verwijst zowel naar de latijnse woorden 

‘sanus per aquam’ (gezond door water) als naar de 

Belgische bronnenstad in de provincie Luik.

De geschiedenis van het kuren is vele eeuwen oud. 

De Romeinen bouwden de eerste grote badhuizen en 

thermen, maar al voor die tijd waren in het Midden-

Oosten modderbaden gebruikelijk en baadde de Egyp-

tische koningin Cleopatra zich in ezelinnenmelk. 

De Romeinse keizer Caracalla leerde in Baden-Baden 

in Duitsland de genezende kracht van warmwaterbron-

nen kennen (hij leed aan artritis) en liet aan de Via Appia 

in Rome de nu wereldberoemde thermen die zijn naam 

dragen bouwen, een enorm complex waar per dag meer 

dan 10.000 mensen konden baden en ontspannen.

De badcultuur verdween samen met de ondergang 

van het Romeinse Rijk. Christenen moesten bidden, 

niet baden. Onder invloed van de Moren werden er 

later in Europa weer publieke baden gebouwd. Lang-

zaam kwam men opnieuw tot het inzicht dat baden 

gezond voor de mens kan zijn, mits de hygiëneregels 

goed toegepast worden. 

In de afgelopen decennia is de vraag naar wellness-

behandelingen enorm toegenomen. Gezien de eisen 

die de moderne tijd stelt, vinden mensen het heerlijk 

om af en toe gebruik te maken van een time-out voor 

zichzelf om helemaal te kunnen ontspannen. Tegen-

woordig zijn er ook veel campings die voorzieningen 

op het gebied van wellness aanbieden. Op reis gaan, 

verblijven op een camping in de buitenlucht en naar de 

spa: dat is driedubbel gezond!

Wellness 
en spa op de camping

Filmposter 

1917

Thermen van 

Caracalla

Moors 

Badhuis 

in Ronda

Turks bad in 

Harrogate
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Campings voor een wellnessvakantie  
vindt u op de volgende pagina
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Sunêlia Berrua
Bidart
Tel +33 (0)5 59 54 96 66   www.berrua.com

Camping Berrua ligt aan de Baskische kust op 
1 km van de zee, 10 km van de Pyreneeën 

en vijf minuten rijden van Biarritz. Het 
middelpunt van de camping is een 
geweldig zwembad met verschillende 
bassins, glijbanen en kinderbaden. In 
het hoogseizoen organiseert men een 

recreatieprogramma, wandelingen met 
een gids, dansen, sportcompetities, bingo 

en nog veel meer. Wellness: thalassotherapie 
in de omgeving.
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Camping Caravaning les Mimosas
Portiragnes-Plage
Tel +33 (0)4 67 90 92 92   www.mimosas.com

Les Mimosas is een groot, landelijk gelegen 
terrein met 200 toerplaatsen in zon of 

schaduw. Het fraaie zwembadcomplex 
heeft o.a. een groot golfslagbad, 
diverse grote glijbanen (o.a. de Space 
Hole), een groot zwembad, een 
pierenbad en veel gratis ligbedden.  

Het strand van Portiragnes ligt op ruim 
1 kilometer afstand en is via fietspaden 

bereikbaar. Wellness: spa, sauna, 
schoonheidssalon en massage.

Campings voor een wellnessvakantie
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Op zoek naar de
beste campings?

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

Half Page Guide ads.qxp_Layout 1  29/09/2015  17:06  Page 4

Camping DO MI SI LA MI 
Open van  01/04 tot 30/09 - www.domisilami.com

Actiecode : 
AR16DO

FR/026/78

Baai van Quiberon !
100 van het strand

Fédération des Espaces Naturistes: de essentie van naturisme in Frankrijk

www.naturisme.fr

Bekijk onze selectie van 31 

naturistencampings voor uw 

mooiste vakantie in Frankrijk.

Van de Atlantische Kust tot 

de Languedoc-Roussillon, van 

Corsica tot de Limousin en

van Parijs tot de Provence... 

Op zoek naar
volledige en betrouwbare
informatie over campings?

Gegevens van meer dan 8000 campings,
waarvan 4000 uitvoerig beschreven op
alanrogers.nl
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nummer 6

Inspirerende kampeerbestemmingen van Alan Rogers

Destinations

In de Franse bergen * Atlantische kust *  

Nedersaksen * Noorwegen  

Thema’s:  Wandelen & Fietsen * Glamping * Naturisme * Wellness * Kinderen

www.alanrogers.nl

CAMPING L’OCÉAN**** 

CAMPING LA PRESQU’ILE****
CAMPING LES ALBÈRES***

CAMPING LE BEL AIR*****

RESERVEREN +33 2 49 06 10 60

www.cybelevacances.com
reservation@cybelevacances.com

Overdekt en verwarmd zwembadcomplex in Vendée

Vanaf 189 € per week*

Diensten en activiteiten gedurende het hele seizoen
Stranden en steden in de buurt

*Bijvoorbeeld voor een week in een chalet voor 2 personen op Camping les Albères tussen 19/03/2016 en 18/06/2016. Afhankelijk van beschikbaarheid.
Exclusief reiskosten en persoonlijke uitgaven. Foto: J.Auvinet, Fotolia, A.Lamoureux.




