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Golf en camping:
een hole-in-one!
Golf is een van de oudste sporten ter wereld. En er zijn
veel campings die zich op golf richten. Vele via green
fees voor golfbanen in de buurt, sommige zelfs met complete 18-holes banen op de camping zèlf!
De camping is dan ook een ideaal uitgangspunt voor golfliefhebbers. Of je nou
met een groepje vrienden een golfweekendje plant, met je vrouw een week wil
afslaan op een exotische locatie of gewoon even zelf je clubs mee hebt genomen om tijdens je vakantie af en toe een balletje te kunnen slaan, het is een
heerlijke verlenging van het ontspannen leven in de natuur.
Dus als je graag even een balletje speelt en daar niet te lang voor onderweg wilt
zijn vanaf de camping, dan heb je met deze nieuwe themagids Golf een paar
mooie golfcampings op een rijtje. Fijn dat je die gedownload hebt. Heb je die
alvast binnen. En: check de gids zo nu en dan, er worden telkens campings aan
de gids toegevoegd, want we zijn nog maar net begonnen!
Er zijn superdeluxe golfcampings met eigen baan en zelfs een clubhuis. Er zijn
ook wat eenvoudiger geouttilleerde campings die de gasten willen bedienen
met een driving range en een 9-holes-baan. Voordeel: direct starten, en als je
een maatje zoekt, is dat op de camping vaak niet al te moeilijk. Vraag in ieder
geval altijd even bij de receptie naar de speciale afspraken die er zijn voor de
campinggasten, ook op golfbanen in de buurt. Vaak speel je via de camping met
een leuke korting!
Even een balletje afslaan? Van lage tot hoge
handicap: voor ieder niveau is er een golfcamping. Of beter gezegd: op elke golfcamping kun je met jouw niveau terecht.
Kom, óp naar Hole 19… ;-)

Peteringnavigator
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Wat kun je verwachten
in deze gids?
In deze Ontdek Golf themagids
hebben we regio's en campings geselecteerd in een lekkere mix van tips,
campinginformatie, routebeschrijvingen
en bezienswaardigheden. Geen detailinformatie over de faciliteiten (die vind je eenvoudig
en zeer uitgebreid op onze website) , maar inspirerende verhaaltjes over de camping zelf, de directe omgeving en een aantal leuke routes, waarmee je meteen
van start kunt om de boel te verkennen.

Dus informatie, maar vooral inspiratie!
Uitgebreide regiobeschrijvingen
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Tips
Golffanaat? Of gewoon een leuke hobby?
Als je kampeert en je neemt je eigen clubs mee vind je eigenlijk overal wel
gelegenheid tot spelen,of je nu meer of minder fanatiek bent. Kijk vooral
eens naar de mogelijkheden van verhuur. En vraag altijd bij de receptie om
greenfee’s in de buurt. Dat scheelt vaak behoorlijk!

Aanraders
Fijne golfbanen in de omgeving in de spotlight
We hebben in deze eerste selectie van golfcampings een aantal golfbanen bij
de betreffende campings getoond. Per camping een aantal mogelijkheden
om lekker ene balletje te slaan, soms zelfs op de camping zelf!

Mooi verhaal over de camping

Fijne Golfbaan dichtbij de camping

Golf
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Beieren: een toplocatie
voor je vakantie
Vakantie vieren in Beieren is ontspanning ten top. De deelstaat Beieren ligt op een afstand van ongeveer 800 km vanaf Utrecht en heeft
alles in huis om je volop te laten genieten van de verrassende natuur
en de heuvels, die voor ons Nederlanders welhaast aanvoelen als bergen…
Geboren avonturiers kijken hun ogen uit in de
aantrekkelijke natuur die vol uitdagingen zit. Van
intensieve wandeltochten tot pittige fietsroutes:
je komt het hier allemaal tegen. Wie op zoek is
naar opspanning zal zijn roeping vinden in een
van de vele kuuroorden in de buurt of op de talloze golfbanen in Beieren.

Krijg je al
zin in een
vakantie
naar Beieren?
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Het verrassende
natuurlandschap van
Beieren
Of je nu voor de eerste keer kennis maakt met
Beieren of al talloze keren bent afgereisd naar
deze Duitse deelstaat: Beieren blijft verrassen!
De talloze fiets- en wandelroutes laten je maar
al te graag zien hoe fantastisch de natuur is.
Helderblauwe meren vol vis, uitdagende berglandschappen en groene weiden zijn hier geen
uitzondering. De natuur en goed onderhouden
cultuurlandschappen en de talloze dier- en
plantsoorten zijn indrukwekkend. Geen wonder
dus dat jong en oud het idyllische Beieren een
fantastische vakantiebestemming vinden.

Een gezinsvakantie in Beieren
Zoek je de ideale bestemming voor een vakantie met je gezin? Dan is Beieren een heel goede keus. De afwisselende deelstaat heeft genoeg in petto om je nieuwe ideeën op te laten
doen, volop ouderwets gezellig dorpjes waar
het hartelijke Beieren leven nog goed geleefd
wordt. En waar het goed van eten en drinken
is! Zo ga je zeker met een opgeladen batterij

DE

weer terug naar huis. De kids gaan intussen
hun eigen gang in de buitenlucht, ravotten
kunnen ze hier volop. Wissel en tocht door de
natuur af met bezoekjes aan steden en dorpen. Van hoofdstad München tot het prachtige
Schwarzwald, cultuur en natuur gaan hier prima samen. Zum Wohl!

Holmernhof Dreiquellenbad Camping
Beieren
Duitsland

DE-G-096
Holmernhof Dreiquellenbad Camping is het vakantieparadijs in Beieren!
Waarom? Omdat deze kuurcamping alles in huis heeft om jou even uit de
dagelijkse sleur te halen. Door het herstellende karakter van Holmernhof
Dreiquellenbad Camping zul je je na een vakantie herboren voelen. Naast
de wellnessfaciliteiten word je hier ook verwend door prachtig uitzicht op
glooiende heuvels. Als ouder zijnde zit je hier voor ontspanning dus goed,
Holmernhof Dreiquellenbad is kamperen in het hart van de natuur, op een
centrale locatie aan kuuroorden en golfbanen.

Golf
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Een vakantie voor in de boeken
Dit verblijf midden in de natuur is perfect voor
iedereen die even niets anders wil horen dan natuurgeluiden. Zo kom je tijdens het kamperen volledig tot jezelf en focus je je even op niets anders
dan genot. Een luxe verblijf vol voorzieningen mag
dan ook niet ontbreken. De enige keuze die je hier
hoeft te maken is of je voor een mobile home of
vakantiewoning gaat. Als je graag back to basic
wilt, kun je bij Holmernhof Dreiquellenbad Camping kiezen voor een kampeerplek waar je een
wordt met de natuur. Als je lekker bent uitgerust,

kun je je vermaken in het zwembad of badderen
in het natuurlijke zwemwater. Zin in een hapje of
een drankje? Op het terras worden je gebeden gehoord en krijg je de lekkerste specialiteiten voorgeschoteld. De kids zijn ondertussen veel te druk
met spelen in de speeltuin, waar ze talloze vriendschappen kunnen sluiten. Voor wat sportieve activiteit gaan jullie naar de midgetgolfbaan waar het
hele gezin een balletje kan slaan. Zo komen jullie
die vakantie wel door!

Dikke pret bij Holmernhof Dreiquellenbad Camping
Zowel op Holmernhof Dreiquellenbad Camping als in de omgeving vind je tal van opties
voor vermaak. Wat je beslist niet mag missen
zijn de
tegenkomt. Ook met de ontspanningsmogelijkheden zit het hier wel goed,
want naast het wellnesscentrum zijn de talloze fiets- en wandelpaden perfect om je hoofd

leeg te maken. Verder kun je lichaam en geest
weer in balans brengen door paard te rijden,
tennis te spelen of een middagje te vissen. Wil
je ontdekken wat de omgeving je te bieden
heeft op het gebied van cultuur? Dan lonken uitstapjes naar Passau, Regensburg, München en
Salzburg.

Golfbanen in de regio
Een middagje golfen in Beieren? Zeker doen! Tijdens een verblijf in deze Duitse deelstaat is het
meer dan aan te raden om de golfbanen uit te
proberen. Je vindt er genoeg in de regio, dus er zal
er ongetwijfeld een tussen zitten die voldoet aan
jouw wensen. In alle rust een balletje slaan en on-
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dertussen genieten van de stilte en natuur om je
heen, klinkt dat niet als de perfecte bezigheid tijdens een ontspannen vakantiedag? Lees snel verder en ontdek welke banen je wat ons betreft op je
to do lijstje moet zetten.

Golfbanen rondom de camping
1 Bella Vista Golfpark
Bij Golfclub Bella Vista golf je als nooit tevoren in
het prachtige Rottal. Niet voor niets heeft de golfbaan de naam Bella Vista gekregen, want onder
het genot van een prachtig uitzicht speel je hier als
nooit tevoren. Tussen de glooiende heuvels aan
de ene kant en het meanderende landschap van
de Rott aan de andere kant is dit de perfecte locatie voor een dag op de baan. De golfbanen zijn
de perfecte afwisseling tussen uitdagend en ongecompliceerd, waardoor iedere speler zijn geluk
niet op kan.

Bovendien sta je vanaf Holmernhof Dreiquellenbad Camping in nog geen 10 minuten op de baan.

2 Golfclub Sagmühle e.V.
Genieten van de persoonlijke en gezellige sfeer
bij de eerste golfclub van Bad Griesbach? Dat kan
nergens zo goed als bij Golfclub Sagmühle, want
hier ervaar je kwaliteit zoals je nog nooit hebt gezien. Bovendien zijn de afwisselende banen groot
favoriet in Bad Griesbach. Niet voor niets is Golfclub Sagmühle een van de favoriete banen om te
golfen.

Op nog geen twee kilometer afstand van Holmernhof Dreiquellenbad Camping speel je hier naar
hartelust een potje golf.

Golf
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3 Quellness Golf Resort Bad
Griesbach
Bij Europa’s grootste golfresort speel je een partijtje golf met uitzicht op de Alpen en het landschap
van Beieren. Of je nu een professional bent of niet:
bij Quellness Golf Resort Bad Griesbach geniet iedereen van een sportieve uitdaging met idyllisch
uitzicht.

Op nog geen twee kilometer afstand van Holmernhof Dreiquellenbad Camping speel je hier naar
hartelust een potje golf.

Overige aanraders in de omgeving
Thermengolf Bad Füssing – Kirchham
Rottaler Golf and Country Club e.V.
Panorama Golf Passau

camping-bad-griesbach.de
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Ontdek de schoonheid
van Drenthe
In Drenthe vind je prachtige natuur
en talloze historische schatten. Dat
deze provincie van alle markten
thuis is, merk je maar al te goed tijdens een vakantie. De veelzijdigheid
van de natuur ontdek je nergens
zo goed als in de uitgestrekte natuurparken. Geen wonder dat natuurfanaten hier helemaal tot rust
komen! Bovendien scoort Drenthe
ook goed bij iedereen die naast van
natuur wil genieten van authentieke
cultuur, schilderachtige dorpen en
steden vol leven. Er is geen andere
provincie waar je je zo thuis voelt en
tegelijkertijd het ultieme vakantiegevoel beleeft.

Golfen in Drenthe:
een echte to do
Spelen op de mooiste golfbanen, een oase van
rust en een adembenemende omgeving: met
die drie kenmerken laat golfen in Drenthe zich
het beste beschrijven. Talloze golfers zijn je al
voorgegaan en waarderen de regio met een 9!
Reken dus maar dat je je op de golfparken hier
als een vis in het water zult voelen. Met maar
liefst veertien golfclubs in de regio is er genoeg gelegenheid voor speelplezier.
De golfparken liggen verspreid door heel
Drenthe, dus er is altijd wel een mogelijkheid
om een balletje te slaan in de buurt van je vakantieadres. Welke je echt niet mag missen?
De Drentse Golfclub “De Gelpenberg”. Deze
is uitgeroepen tot de populairste en beste
golfclub, en tijdens een bezoek snap je direct
waarom!

Wat ons betreft reden genoeg om in de auto te
stappen en koers te zetten richting het noordoosten van ons land! Drenthe is bij uitstek dé place
to be voor uitgebreide wandelingen en urenlange fietstochten, maar wist je dat deze provincie
ook alles in huis heeft voor ervaren en onervaren
golfliefhebbers? Tijd om de golfstokken bij elkaar
te zoeken en de ballen op te poetsen, want hier
ervaar je de golfvakantie van je dromen.

Golf
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Natuur, cultuur en sport
Er is niets leukers dan tijdens je verblijf in Drenthe de verscheidenheid van de regio bewonderen. Zo zul je de ene dag verleid worden om een
kijkje te nemen in de groene natuur, terwijl je de
volgende dag in een van de leukste steden van

NL

Drenthe staat. Wissel een bezoek aan de natuur en sightseeing af met een middagje op de
golfbaan en je vakantie is compleet! Wat je ook
zoekt in een golfvakantie: je zult hier helemaal
in je element zijn.

Het Horstmannsbos
Drenthe
Nederland

NL-C-082
Wie gek is van natuur kan zijn geluk niet op bij het Horstmannsbos. Dit vakantieadres grenst aan Natuurgebied Drouwenerzand en is daarom meer
dan geschikt voor iedereen die een natuurrijke vakantie wil vieren in eigen
land. Fietsen door de bossen, wandelen over zandverstuivingen en turen
over de Drentse heide: hier verveel je je geen moment. Bovendien kun je je
geschiedeniskennis testen bij de hunebedden die je in de omgeving tegenkomt. Genoeg te zien en beleven dus! Bij mooi weer is er niets leukers dan een
duik nemen bij zwemvijver ’t Nije Hemelriek. Ben je een echte avonturier?
Dan zal je het Boomkroonpad meer dan fantastisch vinden. Vanaf hier word je
getrakteerd op adembenemende panorama’s. Als dit nog geen reden genoeg
geeft om een bezoek te brengen aan Drenthe weten wij het ook niet meer!

Verblijf in stijl op Het Horstmannsbos
Bij Het Horstmannsbos vinden ze dat er niets kan
tippen aan natuurrijk kamperen. Ideaal om na
een actieve dag lekker bij te komen voor je tent
of caravan! Voor de kids staat een energierijk animatieteam klaar dat ze met veel plezier vermaakt
en ook de waterspeeltuin zal in de smaak vallen.
Kamperen in een tent, camper, vouwwagen of ca-
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ravan kan onder de groene bomen, dus de enige
geluiden die je zult horen zijn ritselende takken en
fluitende vogels. Voor wie dolgraag wil kamperen,
maar niet de luxe van thuis kan missen, zijn de safaritenten een uitkomst. Hier kook en douche je
gewoon in je eigen accommodatie! Hoe fijn is dat?

Vervelen is onmogelijk
Van ‘s ochtends vroeg tot ‘s avonds laat is er genoeg
te beleven bij Het Horstmannsbos of in de omgeving. Voor het hele gezin organiseert de camping
talloze sport- en spelactiviteiten. Rustzoekers
gaan lekker hun eigen gang, maar voor wie gek is
op reuring is stilzitten er niet bij! Sportievelingen
die graag op eigen houtje activiteiten ondernemen

kunnen hun geluk niet op bij de tennisbaan of het
volleybalveld. Heb je zin om wat van de omgeving
te zien? Dan zijn de talloze fiets- en wandelroutes
echte aanraders of breng een bezoek aan Hunebedcentrum Borger. Natuurlijk mag je Drenthe niet
verlaten zonder een middagje gegolfd te hebben,
dus trek je sportkleding aan en trek de natuur in!

Golfbanen in de regio
Tijdens een verblijf in het prachtige Drenthe kan
het bijna niet anders dan dat je tot over je oren verliefd wordt op deze regio. Voor sportievelingen is
deze provincie een ware droom. De prachtige natuur en vele golfbanen dragen hier maar al te goed

aan bij. Bovendien sta je vanaf Het Horstmannsbos binnen een mum van tijd op een golfbaan, dus
laat die golfpret maar komen. Benieuwd welke banen je wat ons betreft niet mag missen? Ga er goed
voor zitten en lees mee, want hier komen ze!

Golfbanen rondom de camping
1 Golfclub de Semslanden
Golfclub de Semslanden is slechts 2,5 kilometer
verwijderd van Het Horstmannsbos. Dat maakt dit
de ideale club voor wie dichtbij zijn vakantieverblijf wat energie wil kwijtraken. Op de club vind je
een 18-holes golfbaan die is aangelegd tussen de
dorpen Gasselte en Gasselternijveen. Je zult hier
dus niet snel uitgespeeld raken. Bovendien kun je
hier als vakantieganger prima terecht voor wat actie, want zowel leden als gasten zijn hier van harte
welkom.

Mede dankzij de gezelligheid en warme sfeer is Golfclub de Semslanden een echte aanrader.
Kom je ook je golfskills testen bij de Semslanden?

Golf
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2 Golfpark Exloo
Voor een middagje plezier kun je nergens zo goed
terecht als bij Golfpark Exloo. Je geniet hier niet
alleen van de mooi aangelegde en 18-holes lange
golfbaan, maar ook van prachtige weidse uitzichten op de Hunzevallei. Zo kun je spelen en ondertussen genieten van de Drentse schoonheid.

Ook enthousiast geworden om hier een kijkje te nemen? Golfpark Exloo wacht op je.

3 Country Golf Ees
Geoefende en ongeoefende spelers komen het
hele jaar door samen op Country Golf Ees, waar
je de goed onderhouden shortgolfbaan vindt. Aan
de rand van de staatsbossen en verspreid over een
gebied van 5 hectare kun je hier je gang gaan met
maar liefst 18-holes. Bovendien variëren de banen
van 50 tot 100 meter lengte, waardoor je hier genoeg speelplezier zult beleven. Beschik je niet over
een eigen golfuitrusting?

Dat is geen enkel probleem, want de huur van het materiaal zit bij de prijs inbegrepen.

Overige aanraders in de omgeving
Golfclub Holthuizen
Golferij Eelde
Drentsche Golf & Country Club

www.horstmannsbos.nl
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De Languedoc-Roussillon:
voor de actieve reiziger
Tussen de Pyreneeën en de monding van de Rhône ligt de Franse
regio Languedoc-Roussillon met
haar 200 km lange kustlijn en prachtige zandstranden. Maar dat is nog
niet alles wat deze regio te bieden
heeft. De Languedoc-Roussillon is
namelijk de grootste wijnstreek van
Frankrijk!
Daarnaast vind je hier een enorm aanbod aan sportmogelijkheden. Zo wissel jij je mountainbiketrails,
kanotochten en wandelroutes af met een heerlijk
dagje zon op het strand of een culinair hoogtepunt.
En wist je dat er ook talloze golfbanen voor je klaarstaan in deze regio?

De pracht van een
unieke natuurwereld
Of je nu voor de eerste keer voet zet in de Languedoc-Roussillon, of er al meerdere keren
bent geweest, elke vakantie begin je weer
aan een nieuw avontuur. Je bent gewoon
nooit uitgekeken. Wat deze regio zo bijzonder maakt? Haar afwisselende landschap.
Kastanjebomen en naaldbomen vormen de
altijd groene garrigue en talloze beekjes storten zich door rotskloven omlaag. Wist je ook
dat de Languedoc-Roussillon de grootste
biodiversiteit van Frankrijk heeft? Vergeet je
verrekijker niet mee te nemen, want je komt
voor vele verrassingen te staan in deze wonderlijke wereld van flora en fauna. Om op
ontdekkingsreis te gaan heb je alleen goede
wandelschoenen, een mountainbike of een
kajak nodig!

Golf

15

Geliefde golfbestemming
De Languedoc-Roussillon is een zeer geliefde
golfbestemming. Deze regio heeft een onweerstaanbare aantrekkingskracht als het om cultuur,
gastronomie en natuurlijke schoonheid gaat. Waar
je in de Languedoc-Roussillon ook verblijft, je ge-

FR

niet altijd van prachtige landschappen en het goede leven. Overdag sla jij je slag op een van de golfbanen, want de keuze is reuze! ‘s Avonds geniet je
van de Franse keuken met een glas wijn. Zie je het
al voor je? Golfclubs inpakken maar en gaan!

Les Genets d'Or

Languedoc-Roussillon
Frankrijk

FR-Q-230
Ben je op zoek naar een camping in de Languedoc-Roussillon waar werkelijk alles mogelijk is? Les Genêts d’Or combineert een vakantie in de natuur met een warm welkom. Kies ervoor om heerlijk bij het zwembad te
gaan luieren of op één van de vier kiezelstranden langs de rivier La Cèze.
Je raakt niet uitgespetterd! Geniet elke dag van vers brood en croissants,
evenals van het restaurant dat culinaire hoogtepuntjes garandeert. Dankzij zijn ideale ligging biedt Les Genêts d’Or vele sportieve mogelijkheden
zoals kanoën, wandelen, zwemmen en paardrijden. Deze rustige familiecamping belooft een geslaagde vakantie voor jong en oud!

Net zoals thuis
Het geluid van zingende vogels en krekels? Midden in de natuur is deze oase van rust perfect
voor iedereen die niets anders wil horen dan
natuurgeluiden. Vanuit je fijne kampeerplek of
comfortabele accommodatie geniet je met volle
teugen van het buitenleven. Zo kun je bijvoorbeeld kiezen uit een moderne mobilehome,
volledig uitgerust met badkamer en keuken. Je

16

Golf

beschikt zelfs over je eigen tuin, hoe lekker is
dat! Of kies voor een Coco Sweet. Deze unieke
accommodatie is geschikt voor 2 tot 4 personen
en is een elegant alternatief voor de traditionele tent. Kom jij genieten van je ontbijtje op je
eigen terras? Waar je ook voor kiest, je hoeft je
nergens zorgen over te maken, want het voelt al
snel als thuis.

Lachen, gieren en brullen
Bij Les Genêts d’Or word je elke dag opnieuw verwend. Heerlijk neerstrijken langs het zwembad
onder de bijna permanente zon. Ook de kinderen
kunnen hun geluk niet op in het water. Heerlijk die
verkoeling! Lig je toch liever op een van de kiezelstranden? Dan pak je zo je handdoek en loop je de
camping af. Elke zomer worden er fantastische fa-

milie-activiteiten georganiseerd zoals kanotochten, jeu de boules wedstrijden, wedstrijden in het
zwembad en nog veel meer! De omgeving van de
camping verkennen? De ene dag ontdek je historische locaties en cultureel erfgoed, en de andere
dag pittoreske dorpjes en natuurgebieden.

Golfbanen in de regio
Hoe fijn is een middagje golfen tijdens je ontspannen vakantie in de Languedoc-Roussillon?
Het past helemaal in je vakantieplaatje. Dankzij
de grote keuze aan golfbanen, zit er altijd wel
eentje bij die aan jouw eisen voldoet. Bovendien

beschikken alle golfbanen in deze regio over een
prachtig uitzicht over de natuur. Laat je niet afleiden hè! Lees snel verder welke golfbanen jij
niet mag missen.

Golfbanen rondom de camping
1 Nîmes Campagne Golf Club
Deze golfclub mag zich de meest mooie golfclub
van Frankrijk noemen! En waarom? Het clubhuis
beschikt over een restaurant, bar, zwembad en
winkel. Zo kun je heerlijk een pauze nemen tussen
de 18 holes door! Ben je nog niet zo’n geoefende
golfer?

Dan kun je hier ook lessen volgen.

Golf
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2 Ribaute-les-Tavernes Golf Course
De derde golfbaan mag dan uit minder holes bestaan, hij is zeker niet minder de moeite waard.
Langs de prachtige rivier de Gard en midden in het
natuurpark de Cevennen zit je helemaal goed. Het
personeel verwelkomt je in het Engels wanneer je
de Franse taal niet machtig bent.

Zowel voor gevorderden als ongetrainde golfers worden de leukste lessen aangeboden. Ga jij de
uitdaging aan?

3 Ribaute-les-Tavernes Golf Course
De derde golfbaan mag dan uit minder holes bestaan, hij is zeker niet minder de moeite waard.
Langs de prachtige rivier de Gard en midden in het
natuurpark de Cevennen zit je helemaal goed. Het
personeel verwelkomt je in het Engels wanneer je
de Franse taal niet machtig bent.

Zowel voor gevorderden als ongetrainde golfers worden de leukste lessen aangeboden. Ga jij de
uitdaging aan?

Overige aanraders in de omgeving
Golf Club d’Uzès
Golf de la Garde Guerin
Nîmes Vacquerolles Golf Club

www.camping-genets-dor.com
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Vier vakantie als nooit tevoren
in Nordrhein-Westfalen
Dichtbij huis genieten van ultiem
vakantiegeluk? Dan zul je Nordrhein-Westfalen meer dan heerlijk
vinden. Hier vind je alle ingrediënten die nodig zijn voor een ontspannen vakantie. Of je er nu even tussenuit wilt samen met je partner of
gezellig met het gezin op pad wilt:
Nordrhein-Westfalen is de ideale
bestemming voor een vakantie vol
quality time. Op zo’n 200 kilometer
van Utrecht open je de voordeur van
je vakantieadres. Tijd om de benen
omhoog te gooien en de vakantie officieel in te luiden!
Wie Nordrhein-Westfalen van alle kanten wil
leren kennen heeft geluk, want mooie natuur,
idyllische steden en rijke cultuur zijn hier altijd
dichtbij. Wat je wat ons betreft ook niet mag missen zijn de talloze golfbanen die je in volle glorie
laten genieten van deze regio. Het mag duidelijk
zijn dat verblijven in dit mooie stukje Duitsland
beslist geen straf is.

Al het moois van
Duitsland komt hier
samen
Wie denkt aan Nordrhein-Westfalen zal misschien niet verwachten dat deze vakantiebestemming dichtbij huis zoveel verborgen
schatten heeft. Gelukkig zul je die allemaal
ontdekken tijdens een vakantie in Duitsland.
Van uitgestrekte heides tot aan steden met
authentieke elementen en van mysterieuze
kastelen tot aan levendige dorpjes: je zult je
ogen hier zonder twijfel uitkijken.
De tijd lijkt even te hebben stilgestaan. Ook
natuurfreaks zullen niet weten wat ze zien.
De beste manier om kennis te maken met het
schitterende decor aan natuurschoon is zonder twijfel vanaf de fiets. Gaat dat je iets te snel
en neem je de omgeving liever op een rustig
tempo in je op? Trek dan de wandelschoenen
uit de kast en ontdek de omgeving te voet.

Golf
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Golfplezier in overvloed
Naast wandel- en fietsliefhebbers vind je in Nordrhein-Westfalen ook veel golfliefhebbers. Met
maar liefst 165 golfclubs kan dat ook bijna niet
anders, want hier speel je als beginner of gevorderde de sterren van de hemel. De crème de la
crème is hier wat ons betreft toch echt Golf International Moyland.

DE

Heb je het normale golfen wel gezien en wil je
echt worden uitgedaagd? Breng dan een bezoek aan banen zoals Golf- und Land-Club
Köln, Golf Club Mettmann of Essener Golfclub
Haus Oefte. Klaar voor een onvergetelijke tijd?

..

Wesercamping Hoxter
Nordrhein Westfalen
Duitsland

DE-C-134
Wesercamping Höxter is een ware droom voor wie graag wil verblijven in
het hart van de natuur. Met de stromende rivier de Weser op de voorgrond
en in de verte weidse landschappen kun je je hier urenlang vermaken door
alleen al te kijken naar het uitzicht. Actievelingen opgelet, want naast je
ogen de kost geven is er op en rondom de camping nog veel meer te beleven. Met het centrum van Höxter op een steenworp afstand kun je altijd
even een terrasje pakken of een vers broodje halen van de bakker. Bovendien zijn hotspots en traditionele bezienswaardigheden nooit ver weg.
Trek dus lekker de natuur in of ga cultuur snuiven en je vakantie is compleet. Kom je ook overnachten bij Wesercamping Höxter?
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Zorgeloos kamperen op Wesercamping Höxter
Als kampeerliefhebber wil je natuurlijk in alle rust
en ruimte verblijven. Gelukkig is er op Wesercamping Höxter aan alles gedacht en vier je vakantie
zoals jij dat wilt. Of je nu liever verblijft in je eigen
kampeeraccommodatie of toch je intrede doet in
een campingaccommodatie is aan jou. Je vindt
hier hoe dan ook comfort in overvloed. Kies voor de
houten campinghut als je reisgezels chap uit drie

andere vakantievierders bestaat, of voor de luxere
blokhut die maximaal drie personen kan herbergen. Bovendien is dit de juiste keuze voor keukenprinsen en prinsessen, want in de hut vind je een
kitchenette en koelkast. Ook zul je je vakantiedagen altijd goed beginnen dankzij de aanwezige waterkoker en het koffiezetapparaat. Genieten maar!

Vermaak op de camping
Plezier beleven is geen uitdaging op Wesercamping Höxter. In de zomer biedt de rivier de Weser verkoeling tijdens het zwemmen of beleef
je dolle pret tijdens een tochtje met de kano.
Op de speelplaats kunnen de kleintjes nieuwe
vriendjes en vriendinnetjes maken en lekker ra-

votten. Bij dorstige volwassenen zal de biertuin
ongetwijfeld in de smaak vallen. Trek gekregen?
In de campingbistro weten ze daar maar al te
goed mee om te gaan. Ook ‘s ochtends is dit de
place to be, want dan kun je hier versgebakken
brood afhalen.

Trek eropuit in
omgeving van
Wesercamping Höxter

Golfbanen in de
omgeving van
Wesercamping Höxter

Op en rondom Wesercamping Höxter is er voor actievelingen altijd wat te doen. Werk je in het zweet
op de tennisbaan of maak een ritje op een paard
door de omgeving. Ook een potje (mini)golf is een
echte aanrader in de buurt, evenals het beoefenen
van talloze watersporten. Wie graag de historie
van Höxter wil ontdekken, moet zeker een kijkje nemen in het Unesco Schloss Corvey of de ”Externsteine” rotsformaties in Horn-Bad Meinberg.

Echte golfliefhebbers raken niet uitgepraat over de
golfbanen in de omgeving van Wesercamping Höxter. De golfbanen op een steenworp afstand van de
camping zullen ongetwijfeld voor een middag vol
plezier zorgen voor zowel geoefende als ongeoefende golfers. Niet alleen profiteer je in dit gebied
van een oase van rust, ook de uitzichten zijn om
over naar huis te schrijven. Welke baan je ook kiest,
ze zorgen allemaal voor ongekend speelplezier.
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1 Golf Club Weserbergland e.V.
De eerste golfclub ligt op slechts 20 kilometer afstand van Wesercamping Höxter en is daarom
ideaal voor wie niet te lang in de auto wil zitten.
In een van de mooiste streken van het Weserbergland wordt golfen een echt feestje. Jong en oud
zijn hier van harte welkom om een plezierige dag
op de baan te beleven. Ervaren hoef je niet te zijn,
want je vindt hier golfers van alle niveaus.

Dankzij het spetterende uitzicht wordt golfen op de 18-holes baan van Golf Club Weserbergland
een ervaring om nooit te vergeten.

2 Lippischer Golfclub
Bij Lippischer Golfclub staat het spelen van golf in
een aangename sfeer centraal. De golfbaan vind je
in het idyllische Oost-Westfalen Lippe tussen het
Teutoburgerwoud en het Weserbergland, wat het
de ideale locatie maakt voor een dagje golfen. De
18-holes golfbaan zal golfers van iedere leeftijd
volledig gaan verrassen en een sportieve uitdaging bieden. Na het golfen van het gezellige verenigingsleven en de gastronomie proeven?

Dat doe je op en top in het clubhuis.

3 Bad Driburg Golf Club
De Bad Driburger Golf Club bestaat al sinds 1976
en biedt sportievelingen al decennia lang een ontspannen dag op de baan. De golfbaan ligt in het
noordoosten van het stroomgebied van Bad Driburg waar ook het gelijknamige kuuroord is gevestigd. Bovendien hebben de fairways op het terrein
hun eigen karakter.

Deze golfclub mag je dus echt niet missen tijdens een bezoek aan Nordrhein-Westfalen!
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Andere routes in de omgeving
Golf und Country Club Leinetal Einbeck e.V.
Golf-Club Bad Pyrmont e.V.
Hamelner Golf Club

www.wesercamping-hoexter.de

Beleef de ongerepte..
natuur van Slovenie
Slovenië is een prachtig land vol
ongerepte natuur. Een vakantie in
Slovenië zal je buiten de gebaande paden leiden. Dit schitterende
land in Midden-Europa verdient
zeker een bezoek bij jouw volgende reis. Vanwege de prachtige natuurfenomenen raak je hier niet
snel uitgekeken. In het land merk
je de diverse invloeden van buitenaf. Slovenië is namelijk omringd
door de landen Italië, Hongarije,
Oostenrijk en Kroatië.

Dit zie je terug in de cultuur van het land en proef
je in de Sloveense keuken. De kletterende watervallen en prachtige bergtoppen zullen je verbazen. Of je nu op zoek bent naar een locatie voor
een actieve vakantie of echt even tot rust wilt
komen: in Slovenië vind je de vakantie die bij
jou past.

Golf
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Genieten van de adembenemende
natuur van Slovenië
Geniet van je welverdiende vakantie in het
mooie Slovenië. Dit relatief nieuwe toeristische
gebied heeft voor ieder wat wils. Ben je een echte cultuurliefhebber? Dan kun je je hart hier ophalen. Breng hiervoor een bezoek aan een van
de prachtige historische gebouwen. Daarnaast
is het land uitermate geschikt voor de actieve
reiziger. Of je nu het liefst op de fiets te vinden
bent, graag peddelt door de wateren of een

mooie wandeling maakt: in Slovenië behoort
het allemaal tot de mogelijkheden. De ideale
plek voor een mooie wandeling is het Nationaal
Park Triglav. Hier loop je door het glooiende
landschap en geniet je van de frisse berglucht.
‘s Winters kun je hier terecht voor een toffe skivakantie. Slovenië is een aanrader voor ieder
seizoen.

Uitgerust terugkomen uit het mooie Slovenië
Bij een bezoek aan Slovenië staan rust en vrijheid centraal. Geniet van een prachtig uitzicht
op het helderblauwe Lake Bled of kijk je ogen uit
in de bergen. Een dag ontspannen? Breng een
bezoek aan een van de kenmerkende thermale

SL

baden van de streek en ervaar de geneeskrachtige werking van de Sloveense natuur. In het land
vind je bovendien prachtige wijngaarden. Ga op
ontdekkingstocht en prikkel je smaakpapillen
onder het genot van een goed wijntje.

Camping Terme 3000
Styria ..
Slovenie

SL-A-055
Kom tot rust bij Camping Terme 3000 in Moravske Toplice. Deze heerlijke luxe camping vind je in de vlakten van Prekmurje. Kies uit een van de
430 standplaatsen een fijne plek voor jouw vakantie. Tijdens een verblijf op Camping Terme 3000 kun je gratis gebruik maken van de thermale baden. Warm je op in de sauna of dompel je onder in een van de minerale baden. Ultiem genieten van de natuur doe je bij Camping Terme
3000 in Moravske Toplice.
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Genieten van de
groene omgeving
rondom Camping
Terme 3000
Ben je een echte golffanaat? Dan kun je bij
Camping Terme 3000 je hart ophalen. Rondom de camping vind je een prachtige golfbaan
met 18 holes die op jou ligt te wachten. Verder
is de omgeving ideaal voor een mooie fiets- of
wandeltocht.
Je vindt hier diverse wijngaarden, maar ook
groene bossen vol met bosvruchten en champignons. Voor cultuurliefhebbers is Ptuj een
ware schat. In deze 400 jaar oude stad neem
je een kijkje in het verleden en geniet je van een
bijzonder dagje uit.

Quality-time met elkaar
in de prachtige natuur
bij Camping Terme 3000
Camping Terme 3000 is van alle gemakken voorzien. ‘s Morgens haal je een vers broodje op de
camping om je dag goed te beginnen. Tijdens het
ontbijt kijk je rustig wat het plan wordt voor de
dag. De kids hebben een supertoffe vakantie met
het entertainment team. Ze zijn creatief tijdens een
ochtendje knutselen of spelen een potje voetbal
met de rest van de kinderen. Daarnaast klimmen
en klauteren ze op de speeltoestellen. Op zoek
naar een verfrissende duik? Op de camping vind
je zowel een overdekt zwembad als een buitenbad.
Bovendien spetteren de kleintjes er lekker op los in
het peuterbadje. In de tussentijd geniet jij van het
zonnetje op je ligbed. Ben je graag actief op vakantie? Dan ben je bij Camping Terme 3000 aan het
juiste adres. Sla een balletje op een van de zeven
tennisbanen en speel een potje basket-, volley-, of
zelfs handbal.

Golfen in de omgeving
Het groene gebied rondom Camping Terme 3000
is uitermate geschikt voor een mooi potje golf. Je
vindt de baan Livada Golf Course dan ook direct
naast de camping. Ook in de omgeving vind je
meerdere golfbanen die je ultiem speelplezier zullen bezorgen. Meer weten over Livada Golf Course
en de banen in de omgeving? Lees dan zeker even
mee.

Golf
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1 Livada Golf Course
Dit prachtige terrein is ideaal voor een fanatiek
potje golfen. De baan met 18 holes is 50 hectare
groot. Naast de golfbaan vind je ook oefenruimtes
waar je je talent verder kunt ontwikkelen. Ben je
een beginnend golfer? Dan kun je terecht bij de
golfschool voor trainingen. Hier kun je kiezen uit
diverse cursussen. Heb je nog geen golflicentie?
Neem dan acht beginnerslessen om kennis te maken met het spelletje. Bovendien kun je ook als
gevorderde speler lessen nemen om je verder te
ontwikkelen of privé les inschakelen. De baan is iedere dag geopend vanaf acht uur ‘s morgens. Na je
ontbijt kun je hier dus al terecht om een balletje te
slaan. Heb jij nog niet het juiste materiaal?

Deze schaf je gemakkelijk aan in de golfshop. Van materiaal tot schoenen: je vindt het bij Livada
Golf Course.

2 Golf Radenci
Wil je je een dagje uitleven op de baan? Dan is Golf
Radenci meer dan geschikt. Op nog geen half uur
rijden van Terme 3000 kunnen zowel geoefende
als ongeoefende spelers zich vermaken. Uitgespeeld zul je niet snel raken op de baan met maar
liefst 9 holes. Wie echt geen genoeg kan krijgen
van het golfen heeft geluk, want de baan is iedere
dag geopend voor bezoekers. Ideaal, want zo ben
je lekker actief bezig in de buitenlucht wanneer jij
dat wilt! Bovendien ben je hier ook aan het juiste
adres voor enkele golflessen, waardoor je een echte ster in het spel zult worden.

Achteraf kun je een kijkje nemen in het clubhuis of jezelf belonen met een lokaal hapje of drankje in het restaurant.
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3 Golfclub Ptuj
Bij Golfclub Ptuj voel je je direct welkom om een
potje golf te spelen. Genieten van het golfspel
staat hier centraal, dus reken maar dat je het hier
een hele dag kunt uithouden. Op de 18-holes baan
wordt het spel verrijkt met verschillende waterhindernissen en twee meren, waardoor je je golfvaardigheden met veel uitdaging en afwisseling
kunt laten zien. Tussen het spelen door zul je je
ogen uitkijken over de prachtige oase van groen
die ervoor zorgt dat je in alle rust je passie kunt
uitoefenen.

Kom je ook speelplezier beleven op de baan in Ptuj?

Andere routes in de omgeving
Spa & Golf resort Sveti Martin
A Golf Olimje

www.sava-camping.com/en/terme-3000-camping
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Campingnavigator
Sinds 1983 is Campingnavigator een rijke bron van
campinginformatie. Je vindt er al onze pareltjes,
toppertjes, tips en adviezen; actueel en inspirerend. Op onze website, in onze nieuwsbrieven, in
de downloadbare gidsen en in Ontdek Magazine.
Zowel op papier als online.

Ontdek Magazine
Het online zusje van het jaarlijkse Ontdek Magazine staat
boordevol inspiratie, vakantieregio’s, de nieuwste caravans, (voor-)tenten, vouwwagens en
campers maar ook Best Deal-aanbiedingen.

Meld je aan op:
www.campingnavigator.com/ontdek
en ontvang Ontdek geheel gratis in je mailbox!

Online gidsen
Op campingnavigator.com kun je je eigen campinggids downloaden.
Ga je bijvoorbeeld naar de Dordogne en wil je weten welke campings in deze
vakantieregio liggen? Download dan de gids ‘Dordogne', zet 'm op je
tablet en je hebt altijd actuele informatie bij de hand.
Op campingnavigator.com zijn meer dan
200 online gidsen beschikbaar - daar zit je
vakantieregio zéker bij! De gidsen zijn gratis te
downloaden op campingnavigator.com

Onze website
Tjokvol informatie over meer dan 7.900 campings, inspirerende tips en thema's, meer dan 220 gratis campinggidsen per land of regio, downloadable themagidsen en
dat allemaal te vinden in een superhandige en overzichtelijke website.

www.campingnavigator.com
Vind hier de camping van je keuze en boek rechtstreeks bij de camping! Zoeken is
vinden, van authentiek kamperen tot superdeluxe glamping!

Makkelijk zoeken en boeken bij de camping zelf!

Thema's handig op een rijtje

campingnavigator
campingbooking
Helder, overzichtelijk en toch compleet!

Wat kun je verwachten
in deze gids?
In deze Ontdek Golf themagids hebben
we de regio’s en campings geselecteerd
in een lekkere mix van tips, campinginformatie, bezienswaardigheden en
golfmogelijkheden nabij de campings.
Het is een groeiende gids, met een aantal mooie campings in de spotlight.
Maar we zijn nog maar net begonnen,
dus houd de gids regelmatig in de gaten,
hij wordt elk seizoen steeds een beetje
dikker!

Dus informatie, maar
vooral inspiratie!

Uitgebreide
regiobeschrijvingen

Mooi verhaal over de
camping

Fijne fietsroutes dichtbij de
camping

