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Bent u nog op zoek naar de perfecte nieuwe camper?

TOP KWALITEIT | Wij verkopen alleen campers van

Of overweegt u een gebruikte camper aan te schaffen?

topkwaliteit. Campers die garant staan voor onbezorgd

Bij Gelderse Camper Centrale bent u aan het juiste adres voor een

reizen en kamperen.

passend aanbod waarmee u comfortabel en in stijl kunt kamperen.
EXCELLENTE SERVICE | Onze werkplaatsspecialisten zijn
Kiezen voor Gelderse Camper Centrale is kiezen

BOVAG gecertificeerd en behoren tot de top van Nederland.

voor een betrouwbare reisgenoot.

U kunt vertrouwen op perfect onderhoud.

Ons team bestaat uit louter professionals en staat geheel voor

JARENLANG VAKANTIEPLEZIER | Bij ons kunt u terecht

u klaar. Of het nu gaat om een nieuwe of een occasion camper,

voor campers die u verzekeren van jarenlang vakantieplezier.

we voorzien u graag van een deskundig advies op maat.

Ervaar het gevoel van vrijheid en comfort.

Ook na uw aankoop bent u verzekerd van onze optimale dienst-

ERVARING | Wij hebben 45 jaar ervaring in de wereld

verlening. Uw camper blijft dan ook in topconditie door de zorg

van campers en adviseren altijd de camper die bij uw

van onze vakbekwame monteurs.

wensen past.
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NEDERLAND

DE BOSHOEK
SALLANDSHOEVE
TURFSTEE

FOTO: CAMPING DE BOSHOEK
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CAMPING DE BOSHOEK
Op deze mooi gelegen 5* camping op de Veluwe kunt u heerlijk tot rust
komen en in een ontspannen tempo de regio ontdekken. De prachtige

SPECIFICATIES:

omgeving biedt enorm veel mogelijkheden om heerlijk te fietsen en

o

Nabij Voorthuizen

te wandelen. Maar dat niet alleen. U kunt ook kiezen voor een actieve

o

Geschikt voor grote campers door het verharde terrein

vakantie. Want op zowel De Boshoek als in de omgeving zijn veel

o

Kampeerplaatsen met privé sanitair zijn beschikbaar

mogelijkheden voor dagjes weg, leuke activiteiten en arrangementen.

o

Gratis en snelle WIFI

Camping De Boshoek biedt dit alles.

o

5* camping met een waardering van 8,6

De talloze attracties en bezienswaardigheden in de buurt bieden plezier

o

Kosten vanaf € 21,- per nacht per camper inclusief toeristenbelasting

voor jong en oud! De 5* camping heeft een tal van parkfaciliteiten, zoals

o

10 ampère stroom

zwembaden, restaurants en wellness. De Veluwe staat volledig in het

o

www.deboshoek.nl

teken van rust en ontspanning. Zo kunt u in de omgeving alle kanten op.
Voorbeelden daarvan zijn: Nationaal Park de Hoge Veluwe, Paleis ‘t Loo,
het Openluchtmuseum en het bekende Kröller-Müller Museum.

FOTO: SALLANDSHOEVE

10

SALLANDSHOEVE
Op Vakantiepark Sallandshoeve is het ontspannen in rust en ruimte.

SPECIFICATIES:

Het park ligt vlakbij de Sallandse Heuvelrug en dit is dan ook goed

o

Nabij de Sallandse Heuvelrug

terug te zien in de sfeer, rust en ruimte. De camping beschikt over

o

Rust en ruimte

groene en ruime kampeerplaatsen en camperplaatsen.

o

10 ampère stroom

o

Kindvriendelijk vakantiepark in Overijssel

De Sallandse Heuvelrug is een prachtig natuurgebied met heidevelden,

o

Speelvijver op de camping

gevarieerde bossen en weidse uitzichten. U kunt hier prachtige wandel-

o

Natuurrijke omgeving

en fietstochten maken. Tip: breng ook zeker een bezoekje aan de

o

Gratis en snelle Wi-Fi

Holterberg. U zult versteld staan van het prachtige uitzicht!

o

Overdekt zwembad met apart kinderbad

Nabij het vakantiepark vindt u ook vele bekende trekpleisters en

o

Kosten: €22,00 per nacht per camper

gezellige steden om in te winkelen, zoals Deventer, Zwolle en Zutphen.

o

www.sallandshoeve.nl
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Gea Heikens:
naren
“Hele vriendelijke eige en.”
en mooie grote plaats

TURFSTEE
Wilt u een gevoel van vrijheid ervaren? Dan is Camperpark Turfstee een

SPECIFICATIES:

goede plek om te staan met uw camper. Dit mooie park ligt dichtbij

o

Gelegen tegen de Duitse grens

de grens van de gemeente Bellingwedde en Pekela in de regio Oost

o

55 ruime, verharde camperplaatsen

Groningen. Door deze twee gemeenten krijgt u een mix van echte

o

6 ampère stroom

Groningse schoonheid. De weidse vergezichten en de bijzondere

o

Toiletgebouw met wasruimtes

gevarieerde landschappen zijn zeker de moeite waard om eens te

o

Centrale plek ”het Trefpunt” waar u mede reizigers kunt ontmoeten

bekijken!

o

Het centrum van Oude Pekela op fietsafstand

o

Gratis WIFI

o

Laadpunten voor elektrische rijwielen

o

Kosten: €10,50 per nacht per camper, excl. € 1,00 per nacht toeristen-		
belasting

o

www.turfstee.nl

FOTO: TUI.NL
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FRANKRIJK

AIRE DE CAMPING-CAR LES SABLES
FERME DE LA GODINIÈRE
CAMPING DOMAINE DU LOGIS

FOTO: WWW.PLOUHARNEL.COM
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AIRE DE CAMPING-CAR LES SABLES
Deze plek is bij uitstek een plek voor camperaars. De camping is

SPECIFICATIES:

onderdeel van camping Municipal des Sables Blancs en ligt aan een

o

Plek midden in de natuur

mooie baai. Hier is het mogelijk om te zwemmen, vissen en kitesurfen.

o

Sanitair wordt 2 maal daags schoongemaakt

De camping is het gehele jaar open en is 24 uur per dag te bereiken.

o

Ruim opgezet

De camping zelf is van alle gemakken voorzien die u als kampeerder

o

Dicht bij de zee

maar kan wensen. De omgeving biedt u veel mooie wandel- en

o

Vismogelijkheden

fietsmogelijkheden. Op slechts 4,5 kilometer afstand is een dorpje

o

Ondergrond van gras

gelegen met een bakker en een supermarkt.

o

Overnachtingstarief € 12,10
(2 pers. incl. belasting, periode 01 jan - 31 dec)

o

www.goboony.nl/blog/top-10-camperplaatsen-frankrijk

FOTO: LORGNETTEDUNJOUR.CANALBLOG.COM
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LA FERME DE
LA GODINIÈRE
FERME DE LA GODINIÈRE
Ferme de la Godinière biedt erg puike camperplaatsen tussen de

SPECIFICATIES:

boomgaarden. Het personeel is erg vriendelijk en het is er heerlijk rustig.

o

Overnachtingstarief € 7,50,10
(2 pers. incl. belasting, periode 01 jan - 31 dec)

Bij de camperplekken is ook een winkeltje waar ze eigen geproduceerde
producten van de boerderij verkopen. Vergeet vooral niet de cider te

o

Midden tussen de boomgaarden

proberen!

o

Verharde ondergrond

o

Uiterst rustige plaats

o

Gelegen in het hart van de Pays d’Ouche

o

Op loofafstand van het kasteel Beaumesnil

o

Liggend in het dorp Noyer-en Ouche

o

www.goboony.nl/blog/top-10-camperplaatsen-frankrijk

FOTO: DOMAINEDULOGIS.COM
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CAMPING DOMAINE DU LOGIS
Deze camping is gelegen op een groot park van wel 10 hectare groot,

SPECIFICATIES:

in de buurt van een sprookjesachtig kasteel en een mooie groene

o

Nederlands gesproken bij receptie

bosrijke omgeving. De staanplaatsen zijn afgebakend door vele bomen

o

Brood verkrijgbaar op camping

en struikjes. Op het campingterrein zijn sportvelden, minigolf en een

o

Mogelijk om te vissen

overdekte jeu-de-boulesbaan.

o

Sauna/stoombad

Verder is het mogelijk om mooie fietsroutes te fietsen. Het dorp La

o

Fitness

Chapelle-aux-Filtzméer ligt op 3 kilometer. Wat verder gelegen steden

o

Elektriciteit (16 A)

zijn Saint Malo en Rennes. Hier kunt u onder andere heerlijk winkelen.

o

Ideale uitvalsbasis om zowel Bretagne als Normandië te ontdekken.

Voor de avonturiers is de ruige en wilde kust van Bretagne met tussen

o

Vanaf € 70,- per week

de rotsen verstopte baaitjes zeker een aanrader.

o

www.anwbcamping.nl/frankrijk/bretagne/camping-domaine-du-logis

FOTO: NATIONAL GEOGRAPHIC
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KROATIË

CAMPING NAVIS
MUŠKOVCI ZRMANJA
BEACH RESORT SOLARIS

FOTO: WWW.CAMP-NAVIS.COM
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CAMPING NAVIS
Camping Navis is gelegen in het noordwestelijke deel van het eiland
Pag. Het eiland ligt op slechts 4 kilometer afstand van Navalja.

SPECIFICATIES:

Deze familiecamping biedt zijn gasten een rustige en ontspannen sfeer.

o

Aan het strand

Vanaf het adembenemende kiezelstrand met strandbar heeft u een

o

Moderne sanitaire voorziening

prachtig uitzicht op de zonsondergang. Voor degenen die op zoek zijn

o

Verharde ondergrond

naar vermaak, ligt er op 10 minuten afstand het beroemde strand Zrce,

o

Wi-Fi

bekend van de uitgaansmogelijkheden. Op zoek naar avontuur?

o

Hijskraan voor boten op 1 km

Het eiland barst ook van de aantrekkelijke wandel- en fietspaden!

o

Op 3 km van het stadscentrum

Deze liggen nabij de camping en een aantal van hen lopen tot het stadje

o

Extra grote percelen beschikbaar

Kolan. Dit is de bakermat van de ambachtelijke kaasproductie van Pag.

o

Honden en katten toegestaan

Ook lopen deze routes tot de plaats Lun met haar olijfbomen, waarvan

o

Van € 35,00 tot € 50,00 per nacht, prijs verschilt per periode

enkele meer dan 1000 jaar oud zijn! De brug van Pag en de veerboot

o

www.camping.hr/nl/campings/nanavis-novaljais

Prizna-Žigljen verbinden het eiland Pag met het vasteland.

FOTO: PARK4NIGHT.COM
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MUŠKOVCI ZRMANJA
Een heerlijke minicamping langs de Zrmanjarivier waar u kamperen kunt

SPECIFICATIES:

ervaren zoals het hoort. Heerlijk zwemmen, nietsen of een terrasje pakken,

o

Idyllische locatie in het binnenland

het kan hier allemaal.

o

Een waanzinnig uitzicht als u dineert op het terras

Op slechts 200 meter afstand kunt u raften of kajakken. Ook zijn er

o

Op het park kunt u een kano huren

veel fietstochten die u kunt doen. Wilt u optimaal ontspannen?

o

Rustig gelegen camping

Geniet dan van het baden bij de verschillende watervallen! De camping

o

Overnachtingstarief (2 personen inclusief belasting) € 22,50

is wel redelijk afgelegen van de omliggende dorpen. Natuurlijk zijn er

o

www.campercontact.com/nl/kroatie/hrvatsko-primorje-

genoeg restaurantjes in de buurt, waar u heerlijk kunt dineren.

adriatische-kust/muskovci/12570/am-wasserfal?page=4

FOTO: HTTPS://WWW.ONTDEK-KROATIE.NL

28

BEACH RESORT SOLARIS
Camping Beach Resort Solaris is beroemd door zijn gestructureerde opzet,

SPECIFICATIES:

indeling en ligging aan de Kroatische kust. Op het complex zijn maar liefst

o

Onderscheiden door Kamer van koophandel voor uitzonderlijke
kwaliteit (2003)

5 restaurantjes te vinden. Een leuk voorbeeld daarvan is Dalmatian Village,
een nostalgisch nagebouwd Dalmatisch dorpje. Hier kunt u ervaren hoe

o

Supermarkt aanwezig op het park, Bar aan het strand

men vroeger leefde in deze streek en lokale lekkernijen proeven.

o

Draadloos internet

o

Verharde grond, Elektriciteit (16 A)

Solaris ligt op slechts 15 kilometer afstand van de indrukwekkende

o

Golfcourt en midgetgolf

Krka-watervallen. De camping organiseert hier ook bootexcursies

o

Van € 50,00 tot € 75,00 per nacht, prijs verschilt per periode

naartoe. Vanuit de haven van Solaris is het ook vrij eenvoudig om naar de

o

Nabij diverse steden als Šibenik (4 km), Trogir (40 km) en Split (50 km).

Kornatische-eilanden te varen.

o

www.anwbcamping.nl/kroatie/sibensko-kninska-zupanija/
camping-beach-resort-solari

FOTO: WIKIPEDIA.ORG
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DUITSLAND

EUROCAMP
HÜMMLINGER LAND
BULLERBY AM ATTERSEE

FOTO: DUITSLAND-CAMPINGS.NL
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BULLERBY AM ATTERSEE
Het campingterrein van Bullerby is erg ruim opgezet. Op de camping is

SPECIFICATIES:

onder meer een midgetgolfbaan. Ook is het mogelijk om een bootje te

o

Elektriciteit (16A)

huren. Er is een erg mooi kiezelstrand met nabij een ligweide. Een rondje

o

Overwegend vlak

wandelen om de Attersee is voor iedereen een aanrader. Het water van de

o

Midgetgolf, Golfbaan op 2,5 km

Attersee is zo schoon dat er forellen te vinden zijn, een nogal kieskeurige

o

Eigen restaurant

vis. Het dorpje Osnabrück ligt op slechts een paar minuten afstand van de

o

Vers brood verkrijgbaar

camping.

o

Hele jaar doorgaans geopend

o

Vanaf € 19,- per nacht

o

www.duitsland-campings.nl/camping/bullerby-am-attersee/

FOTO: ANWB CAMPING
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EUROCAMP
In het schitterende deel van het Teutoburgerwoud van het Holdorper Tal,

SPECIFICATIES:

ligt de camping Eurocamp. Dit is een gemoedelijke terrassencamping met

o

Vele fruit en notenbomen, waarvan u mag plukken

een uitstekende ligging op het zuiden. Hier kunt u genieten van een vrij

o

Beroemde wandelpaden van het Teutoburgerwoud

uitzicht over de prachtige groene omgeving. Het Holperdorper Tal is dan

o

Nabijgelegen gezellige oude stadjes

ook zeer geliefd bij de wandelaars. Bij de receptie helpen ze u heel graag

o

Mooie fietspaden van het Münsterland

op weg met routes en toeristische tips.

o

Uitstekend sanitair

o

Elektriciteit (16A)

o

Vanaf € 22,- per nacht

o

www.duitsland-campings.nl/camping/eurocamp/

FOTO: ANWB CAMPING

36

HÜMMLINGER LAND
Hümmlinger Land heeft een landelijke uitstraling en beschikt over
staplaatsen van elk 100 m². Hier kunt u lekker rustig in de natuur kamperen,

SPECIFICATIES:

terwijl u aan comfort werkelijk niets hoeft in te leveren. Als u dat wenst, is

o

Rustige ligging midden in natuur

het mogelijk dat er warme maaltijden worden geleverd, gewoon op de

o

Tevens ook vlakbij de stad

campingplek. Nabij gelegen liggen de mystieke “de hoogen Stainer”.

o

Gratis WiFi

Dit zijn de langste hunebedden van Noord-Europa! Ook in de buurt is

o

Vers brood verkrijgbaar

het beschermde natuurgebied het Theikenmeer. De ideale plek om vogels

o

Vanaf € 22,- per nacht

te spotten. De regio staat eveneens bekend om de mooie fietspaden en

o

www.duitsland-campings.nl/camping/hummlinger-land/

veelzijdige wandelroutes. Heidevelden, bos, veen en heuvels, dit alles
vindt u in deze streek.

FOTO: FLIXBUS.NL
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ITALIË

AGRICAMPEGGIO CARDITO
CAMPING MARINO
CAMPING MARINA DI VENEZIA

FOTO: PITCHUP.COM
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AGRICAMPEGGIO CARDITO
Camperplaats Agricampeggio Cardito bevindt zich op een werkelijk
unieke locatie, net boven het Lago di Campotosto in de Abruzzen. De

SPECIFICATIES:

camperplaats is open van juni tot en met september en biedt u alles wat

o

Kleine compacte camping

u nodig heeft. Omdat de campingplek te midden van de natuur gelegen

o

Sanitair dagelijks schoongemaakt

is, bent u hier verzekerd van een ontspannen en relaxte vakantie. Door de

o

Vanaf € 18,- per nacht

hoge ligging van de camping, heeft u ook een adembenemend uitzicht

o

Uniek dineren

over het Nationale park van de Gran Sasso en de Monti della Laga.

o

www.agricampingcardito.com

Een echte aanrader is een diner bij de gastheer van de camping. Hier
kunt u namelijk unieke authentieke gerechten proeven. Hij schotelt u een
combinatie van het traditionele Italiaanse eten en opnieuw uitgevonden
ingrediënten voor.

FOTO: LIVE.STATICFLICKR.COM
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CAMPING MARINO
Als u hier gaat kamperen, kunt u genieten van de talloze schitterende

SPECIFICATIES:

bloemen die over de camping zijn verdeeld. Vanaf de camping is alles

o

Ondergrond van grind

op loopafstand. De zee ligt op slechts 150 meter en het centrum op

o

Schoon drinkwater

300 meter. Ook kunt u op de camping terecht voor vers brood.

o

Elektriciteit (6A)

Ontspanning staat centraal op Camping Marino. Zo heeft u als gast

o

Wi-Fi

toegang tot het zwembad met jacuzzi en een aangrenzende plek die

o

Privacy door heggen

zich uitstekend leent voor zonnebaden.

o

Vanaf € 22,- per nacht (verschillend per seizoen en grootte staplaats)

o

www.campingmarino.it/nl/staanplaatsen-camper-caravan-ligurie.asp

FOTO: ANWB CAMPING SITE
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CAMPING MARINA DI VENEZIA
Eén van de grootste campings in heel Italië. Een zeer luxueuze camping

SPECIFICATIES:

voorzien van alle gemakken. Camping Marina di Venezia heeft mooie

o

Grote camping met veel faciliteiten

grote campingplaatsen in het groen. Ook bevindt zich op de camping

o

Veel activiteiten

een centraal ‘piazza’ waar u verscheidene restaurant, bars, ijssalons,

o

Prachtig zwembadcomplex

campingwinkels en boetiekjes kunt vinden. Ook zijn er diverse shows als:

o

Direct aan strand gelegen

de Willy Wonka show en de Tarzan show.

o

Gelegen op schiereiland Cavallino

o

Vanaf € 13.50,- per nacht (verschillend per seizoen en standplaats)

o

www.marinadivenezia.it/nld

FOTO: EXPLORISTA.NL
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BELGIË

CAMPING MALPERTUUS
COLLINE DE RABAIS
MINICAMPING STUKKEHEIDENHOF

FOTO: ANWB CAMPING SITE
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CAMPING
MALPERTUUS
CAMPING MALPERTUUS
Voor de liefhebber van fietsen en wandelen is dit zeker een aanrader. Deze

SPECIFICATIES:

uitzonderlijk mooie streek is namelijk een unieke plek in het centrum van

o

Rustige camping

Meetjesland, aan de rand van de Lembeekse bossen. Naast de bossen

o

Perfecte locatie voor wandelingen of fietstochten

zijn er ook diverse andere ontspanningsmogelijkheden. Zo zijn er vele

o

Verwarmd sanitair gebouw

eetgelenheden in de buurt, zoals een klassiek pannenkoekenhuis. Maar

o

Vanaf € 16,- per nacht

ook restaurantjes met verscheidene culinaire hoogstandjes. In een straal

o

www.campingmalpertuus.be/contact

van 25 km vindt u de belangrijkste steden zoals Brugge, Gent, Eeklo.

FOTO: ANWB CAMPING SITE
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COLLINE DE RABAIS
Deze camping is wat verder België in, het ligt zelfs bijna in Frankrijk. Echter

SPECIFICATIES:

is het stukje verder rijden wel degelijk de moeite waard, deze camping is

o

Dagelijks vers brood

namelijk echt een pareltje! Wanneer u uw camper uitstapt staat u binnen

o

Terrein van 8 hectare in groene beboste omgeving

enkele stappen in het bos. Aan voorzieningen is zeker geen gebrek. Met

o

Uitgebreide toeristische informatie beschikbaar

verscheidene zwembaden en modern sanitair is aan luxe niks tekort. Ook

o

Elektriciteit 16A

zijn de camperplaatsen erg ruim opgezet, u heeft dus echt privacy mocht

o

Wi-Fi

u dit wensen.

o

Vanaf € 14,95,- per nacht (verschillend per seizoen)

o

www.florealgroup.be/nl/page/campings-in-belgie-en-frankrijk.html

FOTO: STUKKENHEIDEHOF.BE
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MINICAMPING STUKKEHEIDENHOF
Wanneer u meer naar het oosten van België trekt, komt u in het plaatsje

SPECIFICATIES:

Bree. Dit plaatsje ligt dichtbij de Limburgse grens en is erg eenvoudig

o

Camping biedt gratis fietsen aan

te bereiken. Maar Minicamping Stukkeheidenhof biedt u nog vele malen

o

Prachtige Kempische langgevelhoeve

meer! Mocht u van het platteland en een rustige omgeving houden,

o

Gelegen aan het Kempisch Plateau in de nabijheid van de Ittervallei

dan bent u hier op het juiste adres. Er zijn mooie fietsroutes waarbij u

o

Dicht bij grens Nederland

verschillende soorten agrarische bedrijven zult treffen. Fietst u nog verder

o

Vanaf € 10,- per nacht

komt u in de plaats Bree. Een zeer moderne stad, waar u kunt shoppen of

o

www.stukkenheidehof.be/index.php

een hapje kunt eten.

FOTO: BELVILLA.NL
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SPANJE

CAMPERPLAATS EL CAMPELLO
AREA DE POSADA DE VALDEÓN
ALFAFARA CAMPER PARK

FOTO: MARTALLER.COM
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CAMPERPLAATS EL CAMPELLO
Een goed verzorgde camperplaats, met nabij een lang strand en een

SPECIFICATIES:

boulevard. Binnen vijf minuten bent u in het kloppende hart van El

o

Verharde ondergrond

Campello. Hier kunt u wandelen, fietsen of ontspannen op het strand. El

o

Uitstekend sanitair

Campello is van oorsprong een vissersdorp en ligt in de provincie Alicante.

o

Elektriciteit (6A)

Hier kunt u genieten van een nostalgische haven en het van oudsher

o

Gewenst vooraf te reserveren

dorpse gevoel.

o

Rolstoelvriendelijk

o

Vanaf € 14,00,- per nacht

o

www.campercontact.com/nl/spanje/comunidadvalenciana-03-12-46/el-campello/29986/campello-beach

FOTO: CARAMAPS
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AREA DE POSADA DE VALDEÓN
Een kampeerplaats special ingericht voor campers. De camperplaats is

SPECIFICATIES:

midden in de bergen gelegen en is dan ook werkelijk een lust voor het

o

Verharde ondergrond en gras

oog! De uitzonderlijke gebergtes lenen zich goed voor wandelingen met

o

Taxi vanaf camping

werkelijk adembenemend uitzicht. De camperplaats is in het noorden van

o

Leuke restaurantjes in nabij gelegen dorp

Spanje gelegen en ligt wat meer richting het binnenland.

o

Duidelijke afgebakende percelen

o

Gratis stroom

o

Vanaf € 10,00,- per nacht

o

www.campercontact.com/nl/spanje/castilla-y-leon05-09-24-34-37-40-42-47-49/posada-de-valdeon/30000/
area-de-posada-de-valdeon?page=4

FOTO: CARAMAPS.COM
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CAMPING
MALPERTUUS
ALFAFARA CAMPER PARK
Een aangename plek en eentje om helemaal tot rust te komen. Er is

SPECIFICATIES:

bij camping Alfafara een zeer vriendelijke campingbaas die u af en toe

o

Ondergrond van gras

ook nog verwent met wijn en lekkere hapjes. De omgeving is er een om

o

Elektriciteit (6A)

uw vingers bij af te likken. De sanitaire faciliteiten zijn keurig schoon en

o

Zwemgelegenheid nabij

modern. Alfarafara stad is een klein half uurtje wandelen. En verder zijn er

o

Vanaf € 18,00,- per nacht

oneindig mogelijkheden voor wandelaars en recreatiefietsers.

o

Prachtige fiets- en wandelroutes

o

www.campercontact.com/nl/spanje/comunidadvalenciana-03-12-46/alfafara/66537/alfafara-camper-park?page=3

FOTO: TUI.NL
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OOSTENRIJK

FERIENPARADIES NATTERER
CAMPING BERGHOF
AAN DE OSSIACHER SEE
ERLEBNIS COMFORT
CAMPING ZILLERTAL

FOTO: SUNCAMP
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FERIENPARADIES NATTERER SEE
Deze schitterende camping ligt aan naastgelegen en gelijknamige

SPECIFICATIES:

Natterer See, en op slechts 7 km van Innsbruck. Leuk feitje: de camping is

o

Vismogelijkheden

in 2017 uitgroepen tot ANWB-camping. In het multifunctionele gebouw

o

Wandelroutes

vindt u onder andere de receptie, een bibliotheek, een supermarktje en

o

Ontbijtbuffet

een bistro bar. Ook beschikt het vakantie paradijs over privébaden, een

o

Shuttlebusservice

bioscoop en een luxe panoramalounge. Kortweg alles voor een succesvol

o

Botenverhuur

vakantieverblijf!

o

Vanaf € 139,00,- per week

o

www.natterersee.com

FOTO: FACEBOOK
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SEECAMPING BERGHOF
Aan de schilderachtige zuidoever van de Ossiacher See ligt de riant

SPECIFICATIES:

uitgeruste Seecamping Berghof. Hier kunt u echt te midden van de

o

Seperior plaatsen met uitzicht over het meer

natuur kamperen. Het is dan tevens ook het ideale startpunt om diverse

o

ADAC camping award (2018), ANWB 5 sterren (2017,18,19)

activiteiten te ondernemen. De camping identificeert zich dan ook

o

Schitterende ligging

graag aan hoge kwaliteit en charmante en persoonlijke service in een

o

Kamperen in Karienthië

ontspannen en een behaaglijke sfeer.

o

Vanaf € 14,80,- per nacht (prijzen verschillen per seizoen)

o

www.seecamping-berghof.at/nl

FOTO: CAMPING-ZILLERTAL.AT
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CAMPING AUFENFELD IN HET ZILLERTAL
Dat Camping Aufenfeld uniek is, wordt al snel duidelijk wanneer u een

SPECIFICATIES:

blik werpt op het aanbod aan kampeerplaatsen. Hier is een plaats niet

o

Schilderachtig aangelegde zwemvijver

‘gewoon’ een plaats en alles wat u maar wenst is aanwezig. Vanwege de

o

Veel activiteiten op en rondom camping

speciale voorzieningen werd deze camping meermaals door de ADAC

o

Vanaf € 34,50,- per nacht (prijzen verschillen per seizoen)

erkend en bekroond. Daarnaast staat deze camping midden in een

o

www.camping-zillertal.at/nl/camping-zillertal

prachtige omgeving waar u uzelf niet snel zult vervelen.

FOTO: FLIXBUS.NL
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LUXEMBURG

EUROPACAMPING NOMMERLAYEN
CAMPING PARK BEAUFOR
CAMPING KAUTENBACH

FOTO: ANWBCAMPING.NL
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EUROPACAMPING NOMMERLAYEN
In het prachtige hart van Luxemburg ligt Europacamping Nommerlayen.

SPECIFICATIES:

Een kampeerterrein voor echte rustzoekers. De wat hoger gelegen

o

Fietsenverhuur

plekken hebben een zeer ruim uitzicht. Vanaf het campingterrein beginnen

o

Sauna/stoombad

verschillende loop- en fietsroutes. Verder is er een mooi overdekt

o

Brood verkrijgbaar op camping

zwembad met een overkapping die open kan, en zo omtovert in een

o

Restaurant op 100 meter

openluchtzwembad. Ook is er op de camping een bowlingbaan te vinden.

o

Vanaf € 50 tot 75 per nacht (prijzen verschillen per seizoen)

o

www.anwbcamping.nl/luxemburg/district-luxemburg/
europacamping-nommerlayen

FOTO: ANWBCAMPING.NL
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CAMPING PARK
BEAUFORT
CAMPING PARK BEAUFORT
In het hart van Luxemburg, ook wel Klein Zwitserland genoemd, ligt

SPECIFICATIES:

Camping Plage Beaufort. De bekende ruïne Château de Beaufort ligt ‘in

o

Gratis Wi-Fi

de achtertuin’ en op de camping heerst een gemoedelijke en relaxte sfeer.

o

Elektriciteit (16 A)

De kampeerplaatsen bevinden zich aan de bosrand en op terrasvormige

o

Supermarkt en restaurant op 100 meter

straatjes die op hun beurt omringd worden door bomen. Hierdoor zijn er

o

Fietsverhuur

voldoende schaduwrijke plekken te vinden. Ook leent de omgeving zich

o

Vanaf € 35 tot 50 per nacht (prijzen verschillen per seizoen)

uitstekend voor leuke wandeltochten naar pittoreske stadjes als Diekirch,

o

www.anwbcamping.nl/luxemburg/district-grevenmacher/

Vianden en Echternach.

camping-park-beaufort

FOTO: CAMPINGKAUTENBACH
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CAMPING KAUTENBACH
De van oorsprong familiecamping ligt in een bosrijk wandelgebied van

SPECIFICATIES:

de Luxemburgse Ardennen. Het terrein heeft de vorm van een U-bocht

o

Unieke dal ligging in een uitstekend wandelgebied

vanwege de ‘Clerf’ rivier die het terrein doorkruist. Op de camping zelf

o

Uiterst comfortabel sanitair

wordt u omringd door de rustgevende natuur met een oorverdovende

o

Fietsvriendelijk

stilte. Echter zijn er ook volop mogelijkheden in de omgeving voor

o

Rust en ruimte

uitstapjes, zowel cultureel, culinair als shopping. Ook biedt de camping u

o

Vanaf € 96,25 per week (prijzen verschillen per seizoen)

een gezellige Bistro met een ruime keuze aan gerechten en drankjes.

o

www.anwbcamping.nl/luxemburg/district-diekirch/
camping-kautenbach

FOTO: WALLPAPERUP.COM
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GROOT
BRITTANNIË

FOREST GLADE HOLIDAY PARK
GLEN NEVIS CAMPING PARK
PORTHTOWAN TOURIST PARK

FOTO: WWW.ANWBCAMPING
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FOREST GLADE HOLIDAY PARK
Deze camping is gelegen op de heuveltop van de Forest Glade. De

SPECIFICATIES:

vlakke staanplaatsen zijn op gevarieerde begroeiing. Op het park is onder

o

Brood verkrijgbaar op de camping

meer een overdekt zwembad, een sauna en een winkel. Hier kunt u ook

o

Winkel op 100 meter

afhaalmaaltijden halen. Als u van de camping af loopt, komt u al snel in het

o

Tennisbaan

sprookjesachtige Forest Glade. Aangezien rust een belangrijke pijler is op

o

Sauna/stoombad

de camping, is er geen club, bar of avondentertainment.

o

Elektriciteit (10A)

o

Vanaf € 24,50 per nacht (prijzen verschillen per seizoen)

o

www.forest-glade.co.uk

FOTO: POLARSTEPS
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GLEN NEVIS CAMPING PARK
De prijswinnende camping gelegen in het midden van het spectaculaire

SPECIFICATIES:

Highland landschap aan de voet van de Ben Nevis (berg in Schotland).

o

Restaurant op de camping

Voor de echte wandelliefhebbers! Verken de Ben Nevis op de vele

o

Brood verkrijgbaar op camping

wandelpaden die door de bossen en langs de rivier de Nevis lopen. Ook

o

Verzorgunit voor campers

kunt u op de camping ontspannen en genieten van het uitzicht en de

o

Golf mogelijkheid op 6 kilometer

frisse berglucht. Verder is het een aanrader om hier de lokale bieren en

o

Vanaf € 24,50 per nacht (prijzen verschillen per seizoen)

gerechten te proeven.

o

https://nl.camping.info/groot-brittanni%C3%AB/schotland/
glen-nevis-caravan-and-camping-park-3031

FOTO: ANWBCAMPING
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PORTHTOWAN TOURIST PARK
Het campinggebied van Porthtowan Tourist Park bestaat uit een vlak

SPECIFICATIES:

grasveld op een heuvel boven het oostelijk gelegen Porthtowan. De

o

Vers brood op de camping verkrijgbaar

camping ligt op loopafstand van het strand, waar het ook mogelijk is

o

Elektriciteit (10A)

om gave stenen ‘pools’ te zien en grotten te verkennen. Op de camping

o

Wi-Fi beschikbaar

is een kleine winkel waar u tevens vers brood in de morgen kunt halen.

o

Fraai uitzicht

Op slechts 13 kilometer is de kathedraalstad Truro gelegen waar mooie

o

Van € 25,50 tot 35 per nacht (prijzen verschillen per seizoen)

nostalgische gebouwen te bewonderen zijn.

o

www.anwbcamping.nl/groot-brittannie/engeland/
porthtowan-tourist-park

FOTO: KHZ-MOVERS.COM
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ZWITSERLAND

SASSO SAN GOTTARDO
TCS CAMPING LUGANO
CAMPOFELICE CAMPING VILLAGE

FOTO’S: HESTER WILPS - VAN EGMOND
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ond:
‘‘Hester Wilps-van Egm ogte.
meter ho
San Gottardo, op 2091
rant, s’morgens
Met sanitair en restau
en verkocht in
worden er braadworst
nitair gebouw,
de kiosk aan de weg. Sa
winkel.’’
restaurant, museum en

SASSO SAN GOTTARDO
Deze mooi gelegen camping is de ideale tussenstop op uw route naar
Italie .De camping is makkelijk bereikbaar voor campers en ligt strak

SPECIFICATIES:

langs de snelweg (500m). Op de camping zelf zijn uitstekende sanitaire

o

Overwegend vlakke camping

voorzieningen zoals warme douches, wachmachines en drogers. Toe

o

Elektriciteit (6-10A)

aan wat beweging? In de omgeving kunt u uw hart ophalen bij de

o

Wi-Fi beschikbaar

vele bezienswaardigheden die deze omgeving te bieden heeft. Na

o

Fraai gelegen in de bergen

de avonturen in de bergen kunt u heerlijk bijkomen in het verwarmde

o

Van € 12,00tot 16,00 per nacht (prijzen verschillen per seizoen)

zwembad op de camping.

o

www.campingottardo.ch

FOTO: WWW.MYSWITZERLAND
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TCS CAMPING LUGANO
Het bijzondere van het Italiaanse leven met een 100% Zwitserleven

SPECIFICATIES:

gevoel. Er is veel te doen op TCS-Camping Lugano. Zo zijn er meerdere

o

Ideaal op de route voor een doortocht

zwembaden, een strand en een hip restaurant. Hier vindt u een heerlijke

o

Elektriciteit (10A)

diverse hapjes van Italiaanse gerechten tot aan Australische grills op

o

Gratis Wi-Fi beschikbaar

de barbecue. Wil u een dagje weg? In de regio treft u kerstmarkten,

o

Fietsverhuur

wijnkelders maar ook een van Gogh expositie. Op de camping is het

o

Van 27,00 tot 65.5, per nacht (prijzen verschillen per seizoen)

mogelijk om een BMW i3 huren waarmee u gemakkelijk overal kunt

o

komen.

www.tcs.ch/de/camping-reisen/camping-insider/campingplaetze/
tcs-campingplaetze/campingplatz-lugano-muzzano.php

FOTO: FACEBOOK
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CAMPOFELICE CAMPING VILLAGE
Campofelice camping Village is een gemoedelijke familiecamping

SPECIFICATIES:

met prachtige accommodaties. Er is een haven aanwezig met een

o

Er wordt Nederlands gesproken bij de balie

opluchtzwembad dat verbonden is met het schitterende Lago Maggiore.

o

Elektriciteit (16A)

Mocht u zin hebben om te bewegen is het mogelijk om met de kano of de

o

Gratis Wi-Fi beschikbaar

waterfiets er op uit te trekken. Ook kunt u ‘’gewoon’’ met de elektrische

o

Sauna en stoombad aanwezig

fiets uw alledaagse een fietsrondje maken. Verder is op de camping een

o

Van 29,00 tot 81,00 per nacht
(prijzen verschillen per seizoen en staplaats)

supermarkt met dagverse producten en een paviljoen met evenementen
zoals films, live sport en aerobics

o

www.campofelice.ch/?lang=nl
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WILT U UW DROOMREIZEN WAARMAKEN?
Kom gerust langs in onze showroom om de perfecte
camper uit te kiezen.
Anthonie Fokkerstraat 37, 3772 MP Barneveld
Tel: 0342 41 50 52
www.geldersecampercentrale.nl
U bent van harte welkom op:
maandag tot en met vrijdag van 08.30 tot 17.30 uur
en op zaterdag van 09.00 tot 17.00 uur.
Op zondag zijn wij gesloten.

W W W. G E L D E R S E C A M P E R C E N T R A L E . N L

