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Vijftig is het
nieuwe dertig…
Het leven begint bij… nou, bij nul natuurlijk. En daarna
trekken we steeds weer een streepje. Maar een streepje bij de vijftig lijkt eigenlijk het begin van alweer een
sprankelende periode in je leven.
De een zoekt dan de rust op om lekker op zichzelf te sprankelen, een ander
zoekt toch een beetje meer reuring op. Toch is er wel een categorie campings die zich speciaal op de ‘oudere jongeren’ richten. Geen geteut, bingo
of verplichte groepsactiviteiten. Maar een gezelligheid en service met even
extra aandacht voor die categorie gasten met ‘een beetje meer levenservaring’.
Meestal niet zo’n uitgebreid animatieteam, kinderdisco of megazwemparadijs op de camping. Of een disco waarvan je in de verte toch het gebonk
nog kunt horen. Liever wakker worden door het geluid van de vogeltjes en
ruisende bomen in plaats van jonge gezinnen met rondrennende kids en
andere kenmerken. Het is gewoon een andere fase. ‘Adult only’.
Meestal liggen deze ‘adult only’ campings middenin de natuur, met complete rust als belangrijk ingrediënt. En toch volop activiteit voor wie liefhebber is van een sportieve vakantie. Het een gaat prima met het ander!
We hebben een aantal campings en regio’s in deze speciale vijftigplus-themagids verzameld, die we heel toepasselijk Vijftigplus
hebben genoemd. Met campings die net
even die extra service bieden waarvan
ze weten dat de ‘rijpere gasten’ dat op
waarde weten te schatten.
Op naar het volgende streepje…!

Peteringnavigator

Van Camp
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Volop fijne vakantietips voor vijftigplussers?
Die vind je natuurlijk in
onze prachtige, professionele, nieuwe themagids Vijftigplus!
Met een mooie selectie campings
die begrijpen dat het leven vanaf de
vijftig een extra nuance krijgt…
Met volop regio-informatie. Downloaden maar!

Voorbeeld campings voor vijftigplussers.
Uitgebreide regiobeschrijvingen

6
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Tips
De Luxemburgse Ardennen:
de plek voor een natuurrijke vakantie
De Luxemburgse Ardennen hebben jou altijd
wat te bieden. Ben je op zoek naar een vakantie
met veel uitstapjes? Dan kun je hier je geluk niet
op. Dwaal door de charmante dorpjes, bekijk
de imposante kastelen en verwonder je over de
verrassende cultuurschatten. Ben je benieuwd

naar de keuken van het gebied? Strijk neer bij
een van de gezellige terrasjes voor een goede
maaltijd. Hier geniet je van elkaar en de schitterende omgeving. Het veelzijdige karakter van
Luxemburg bezorgt je een unieke ervaring om
nooit meer te vergeten.

Aanraders
Pracht en praal in de omgeving
Camping Les Genêts d’Or is de ideale plek
voor natuurliefhebbers, cultuurfanaten en
sportievelingen. De Bagnols-sur-Cèze is namelijk omgeven door karakteristieke dorpen
vol rijkdom en charme. Draag een toga, tuniek
of harnas en treed in de voetsporen van de
vrouwen en mannen die deze regio hebben
gemaakt. Wist je bijvoorbeeld dat je hier de

mooiste dorpen van Frankrijk vindt? Reken
maar dat deze allemaal een bezoekje waard zijn.
Dankzij de wijngaarden, garrigue, rivieren en
bergen is dit bovendien de ideale bestemming
voor natuurliefhebbers. Vele onbekende wegen
leiden wandelaars en fietsers naar onvergetelijke verrassingen. Er is elke dag weer een nieuwe
wereld te ontdekken!

Mooi verhaal over de camping

Activiteiten dichtbij de camping

50.plussers
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Tot rust komen in de
prachtige natuur van
de Ardennen
Begeef je in de wondere wereld van
de Ardennen. Adem de frisse berglucht in en kijk je ogen uit met al het
groen om je heen. Ben je een echte
cultuurliefhebber? Dan kun je in de
Ardennen je hart ophalen. Van historische burchten tot majestueuze
kastelen en abdijen: je vindt ze hier
in overvloed. Bovendien is het gebied rijk aan diverse natuurparken.
Breng ook een bezoek aan het indrukwekkende
bovenstuwmeer of de prachtige Ourvallei. Voor een
vakantie vol rust, natuur en cultuur ben je in de Ardennen aan het juiste adres.

8
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Ontdek de diverse
berglandschappen
van de Ardennen
Trek de wandelschoenen uit de kast en ga op
ontdekkingstocht door de bergen van de Ardennen. Dit gebied is uitermate geschikt om
zowel te voet als met de fiets te ontdekken.
Bewandel een van de vele wandelroutes en
kom zo op de mooiste plekken.
Ben je een echte mountainbikefanaat?
Het heuvelachtige landschap biedt goede
omstandigheden voor een uitdagende rit.
Daarnaast fiets je gemakkelijk een van de recreatieve tochten. Huur een fiets bij een van de
punten in de buurt of leg een mooie route af
met je eigen fiets.

De Luxemburgse Ardennen:
de plek voor een natuurrijke vakantie
De Luxemburgse Ardennen hebben jou altijd
wat te bieden. Ben je op zoek naar een vakantie
met veel uitstapjes? Dan kun je hier je geluk niet
op. Dwaal door de charmante dorpjes, bekijk
de imposante kastelen en verwonder je over de
verrassende cultuurschatten. Ben je benieuwd

L

naar de keuken van het gebied? Strijk neer bij
een van de gezellige terrasjes voor een goede
maaltijd. Hier geniet je van elkaar en de schitterende omgeving. Het veelzijdige karakter van
Luxemburg bezorgt je een unieke ervaring om
nooit meer te vergeten.

Kautenbach
Ardennen
Luxemburg

L A

17

In het hart van de Luxemburgse Ardennen vind je de mooie Camping Kautenbach. Je vindt deze camping tussen de afwisselende begroeiing waar
de fijne plekken voor het oprapen liggen. Of je nu kiest voor een schaduwrijke of zonnige plek: je bent gegarandeerd van een fijn verblijf midden in
de natuur. Een sprookjesachtig verblijf bij Camping Kautenbach begint al
bij aankomst, want het uitzicht op de vallei doet vele monden openvallen.
Het gastvrije Nederlandse echtpaar zorgt ervoor dat je je gelijk op je gemak voelt. Verblijf je in een eigen accommodatie? Kies uit een van de ruime
plekken op Camping Kautenbach. Ook verhuurt de camping diverse andere accommodaties. Verblijf jij in een safaritent, stacaravan, pod of toch een
moderne trekkershut? Op Camping Kautenbach is de keuze reuze.

50.plussers
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Beleef een fijne tijd op Camping Kautenbach
Camping Kautenbach heeft voor ieder wat wils.
‘s Morgens word je wakker met een vers broodje van de broodservice. Wat worden de plannen
vandaag? Het prachtige berglandschap nodigt
uit om een mooie wandeling te maken. Dit doe
je door de bergen of over de uitgestrekte velden.
Dit gebied op een andere manier beleven? Maak
bijvoorbeeld een tocht per paard. Camping
Kautenbach is ook een goed uitgangspunt voor
een mooie fietstocht. Met de mountainbike op

pad of met de fiets? Vele routes liggen klaar
om door jou verkend te worden. Het veelzijdige landschap zorgt ervoor dat je de route naar
jouw hand kunt zetten. Van bergachtig tot vlak:
voor iedereen zit er een mooie rit bij. Bij terugkomst op Camping Kautenbach nog zin in wat
actiefs? Gooi een hengeltje uit of trek baantjes
in het zwembad. Dan heb je dat wijntje of biertje daarna wel verdiend.

Ervaar de serene rust van de Ardennen
Als je echt tot rust wilt komen tijdens je vakantie, dan ben je bij Camping Kautenbach aan
het juiste adres. Even weg van de drukte en genieten van elkaar en de serene rust. In de wijde
omgeving kun je terecht bij vele restaurantjes
voor een smakelijke maaltijd. Liever dichtbij

‘huis’ eten? De chef van het restaurant staat te
popelen je smaakpapillen te kietelen met zijn
gerechten. Een dagje eropuit? Breng een bezoek
aan de vlindertuin Grevenmacher of het oorlogsmuseum Bastogne. Aan activiteiten geen
gebrek in de Luxemburgse Ardennen.

www.campingkautenbach.lu
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Buitengewoon
ontspannen in
Baden-Wurttemberg
In deze deelstaat van Duitsland
staan rust, vrijheid en ontspanning
centraal. Je vindt hier thermen,
baden en andere geneeskrachtige
oorden. Voor een vakantie vol ontspanning ben je hier dus aan het
juiste adres. Naast de vele kuuroorden is er in de deelstaat veel
ruimte voor inspanning. Het landschap van Baden-Württemberg
biedt goede omstandigheden voor
een mooie fiets- wandel- of mountainbiketocht.
In de deelstaat vind je bovendien het befaamde
Zwarte Woud. Dit bosgebergte is een paradijs
voor klimmers, wandelaars, fietsers en andere
liefhebbers van een actieve vakantie.

Ontdek het veelzijdige landschap van
Baden-Württemberg
Van naaldbossen tot aan uitgestrekte graanvelden en uitgesleten valleien: je raakt niet
snel uitgekeken op het landschap van deze
streek. Spot prachtige watervallen en bergstroompjes tijdens een tocht door het Zwarte
Woud. De 1493 meter hoge Feldberg biedt
goede omstandigheden voor een stevige fietstocht. Leg je liever een rit af op vlak terrein?
Fiets rondom de Bodensee, Titisee of
Schluchsee. Hier geniet je gegarandeerd van
schitterende natuur tijdens de route. Ook
cultuurliefhebbers kunnen hun hart ophalen in dit gebied. Dwaal door de charmante
dorpjes en bekijk de imposante kastelen en
burchten.

50.plussers
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Baden-Württemberg: het geneeskrachtige hart
van Duitsland
Even nergens aan denken en echt ontspannen?
Hiervoor ben je in Baden-Württemberg op de
juiste plek. De deelstaat staat op nummer één
als het aankomt op baden. Met maar liefst 60
verschillende kuuroorden is de keuze aan jou.

DE

Warm je op in een fijne sauna of onderga een
heerlijke scrubbehandeling. Na een ontspannen ervaring kom je als herboren terug van
vakantie.

..

Gugel Dreilandercamping
:

Baden-Wurttemberg
Duitsland

DE F 94
Op Gugel Dreiländercamping wordt aan iedereen gedacht. De ruime comfortplekken geven jou de ruimte waar je behoefte aan hebt. Bij de accommodatie heb je een TV-aansluiting en wifi. Ben je op doorreis? Hiervoor zijn
speciale plaatsen aangelegd. Op deze positie kun je aangekoppeld parkeren, zodat je zo weer de weg op kunt. Gugel Dreiländercamping is een fijne
plek voor de rustzoeker dankzij de ligging in het Rijndal.

Genieten van je welverdiende rust bij
..
Gugel Dreilandercamping
Je wordt gewekt door het tjirpende geluid van
vogeltjes in de omgeving. Even broodjes halen
en de dag kan van start gaan. En wat gaat de dag
brengen? Dat is helemaal aan jou. Ben je graag
actief op vakantie? Sla dan een balletje op de
tennisbaan of speel een potje midgetgolf. Wanneer het tijd is om af te koelen, spring je in het
verkoelende buitenzwembad. Even echt ont-
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spannen? Breng een bezoek aan de wellness
waar je heerlijk kunt stomen in de sauna en fijne
behandelingen boekt. Wil je de omgeving verder ontdekken? Beleef de pracht en praal van
Baden-Württemberg te paard voor een unieke
blik op het gebied. Daarnaast liggen er rondom
de camping vele wandel- en fietspaden waar
veelvuldig gebruik van wordt gemaakt.

..
Ervaar de prachtige omgeving van Baden-Wurttemberg
In Baden-Württemberg valt veel te beleven. De
locatie van Gugel Dreiländercamping is uitermate geschikt voor het maken van excursies. Maak
een uitstapje naar Zwitserland of het Zwarte
Woud. Ook vind je de thermaalbaden van Badenweiler, Krozingen en Bellingen op een kleine
tien kilometer afstand van de camping. Een dagje erop uit? Breng een bezoek aan het industriële
centrum van Stuttgart. Hier bewonder je diverse

kunstcollecties en breng je een bezoek aan de
bekende fabrieken van Mercedes en Porsche.
Tijdens een vakantie in Baden-Württembergmogen lekkernijen natuurlijk niet ontbreken.
Proef bijvoorbeeld de Schwarzwälder Kirschtorte en de Kirschwasser Schnapps. Baden-Württemberg is een paradijs voor lekkerbekken en
levensgenieters.

camping-gugel.de

Onbezorgd op vakantie
in Beieren
50.plussers
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Voor bijzondere ervaringen op een van de mooiste plekken in Duitsland moet je toch echt in Beieren zijn. De veelzijdigheid en het charmante karakter van deze deelstaat maken dat vakantievierders hier
met het grootste plezier hun vrije tijd besteden. Ga op ontdekkingstocht door uitgestrekte landschappen vol verrassingen, bezoek authentieke plaatsen met culturele highlights of stel je conditie op de
proef in de wonderschone berglandschappen. Mogelijkheden zat!
Ook op culinair vlak zal het Duitse Beieren je
niet teleurstellen, want smakelijke specialiteiten
zullen je vanaf het eerste moment lokken. En wat
dacht je van de talloze campings die het ultieme
kampeergevoel direct bij je naar boven brengen?
Door de hele regio vind je fijne uitvalsbasissen
waar je de batterij even goed kunt opladen, en
dat onder het genot van uitzicht op de natuur. Reken maar dat je hier de definitie van ontspanning
zult ervaren. Beieren wacht op je!

Sta je ook te
popelen om te
vertrekken
naar Beieren?
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In Beieren kijk je
je ogen uit
Je zult de mooiste kanten van Beieren ongetwijfeld ontdekken tijdens een vakantie. Dat kan
uitstekend samen met de hele familie, maar het
is minstens net zo fijn om deze regio in alle rust
te beleven met je partner. Door al het aanbod
zul je vast niet weten waar te beginnen, maar
de plekken vol historie zijn een goede start om
wat over deze regio te weten te komen. Zonder
twijfel de moeite waard om te bezoeken: de Beieren steden. Bovendien zijn de vele historische
bezienswaardigheden leuk om op de foto te
zetten en door te sturen naar het thuisfront.
Breng een bezoek aan metropool München of zet
koers richting Passau, Schwangau of Rothenburg. Zijn de steden afgevinkt? Dan zal de natuur je met open armen ontvangen voor een
kennismaking. Zowel ‘s winters als in de zomer
zul je hier je draai vinden. De eeuwenoude cultuurlandschappen zijn ideaal om even helemaal
tot rust te komen en je onder te dompelen in
pure vakantiegevoelens. Ravijnen, schluchten en grotten zijn voor rasechte avonturiers
de moeite waard, evenals een tocht door de
bergen. Maak een uitgebreide wandeling of
fietstocht en raak verbonden met deze Duitse
deelstaat.

Genieten op je eigen tempo
Een bezoek brengen aan Beieren, omdat je
even wilt ontsnappen aan alle drukte of juist
genieten van een actieve belevenis? Reken
maar dat je hier in beide gevallen helemaal
op de juiste plek bent. Deze regio is zowel
voor rustzoekers als actievelingen helemaal het einde. Bovendien kent deze regio
een breed aanbod aan uitstapjes. De talloze
musea en exposities zijn net als de kastelen
en burchten een echte eyecatcher voor jong
en oud. Tel daar de vele culturele evenementen bij op en je vakantie is compleet. Kom je
ook beleven wat deze regio in petto heeft?

DE

Camping Mohrenhof
Beieren
Duitsland

DE E 82
Camping Mohrenhof is bij uitstek de plek waar het vakantiegeluk je tegemoet lacht. Duik in de wereld van groen, dompel je onder in de regionale
schoonheid en geniet van pure rust. Hoewel de camping de laatste jaren is
uitgegroeid tot een vakantieadres met talloze faciliteiten, vind je hier nog
steeds de gezelligheid die jouw vakantie compleet maakt. Voor een dagje
ontspanning is de zwemvijver met ligweide de plek en in de gezellige Gaststätte met Biergarten worden je smaakpapillen optimaal verwend. Reken
maar dat je op Camping Mohrenhof als vakantieganger helemaal aan je
trekken komt.

50.plussers
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Comfort op Camping Mohrenhof
Verblijven is op Camping Mohrenhof een echt
feestje, want hier kun je vakantie vieren hoe jij dat
wilt! Knusse mobile homes creëren het ultieme gevoel van luxe en in je eigen camper, caravan of tent
verblijf je tussen geurige fruitbomen. Voor het uitzicht maakt het in ieder geval geen verschil, want
dat is op alle plekken van Camping Mohrenhof

Beleef avontuurlijk Beieren
Wie vakantie zegt, zegt Beieren. Hier heb je genoeg te ontdekken voor een vakantie vol vermaak.
Vanaf Camping Mohrenhof sta je binnen een mum
van tijd op de mooiste locaties vol natuur. Bovendien zal het romantische Franken vanaf het allereerste moment je hart stelen. Een rondje wandelen of een uitgebreide fietstocht mag hier dus niet
ontbreken! Op de camping vertellen ze je maar al
te graag welke routes je beslist niet mag overslaan.
Tijd om op ontdekkingstocht te gaan. Steden die
je ook zeker op je bucketlist moet zetten zijn Rothenburg ob der Tauber, Dinkelsbühl en Nürnberg,
die je hun historische waarde nog volop laten zien.
Breng in Bad Windsheim een bezoek aan het Freilandmuseum en de Franken-Thermen, want die
scoren altijd goed. Nog niet uitgekeken? Würzburg
met de Residenz als Unesco werelderfgoed is ook
een echte aanrader.

16
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adembenemend. Bovendien zal de fijne ambiance bij het sanitairgebouw Landlust je aanspreken,
want hier vind je grote badruimten en belevenisdouches. Voor comfort kun je ook prima een handdoekje uitrollen bij het meer, waar je de hele dag
kunt genieten van warme zonnestralen.

Plezier op de camping
Om jezelf te vermaken hoef je Camping
Mohrenhof niet te verlaten, want er zijn talloze mogelijkheden voor een dag vol activiteit. Dankzij de talloze dieren kunnen knuffelaars hun geluk niet op, want de koeien,
paarden en konijnen worden maar wat graag
vertroeteld. Wie verlangt naar meer actie kan
gaan boogschieten of Beieren vanaf het water ontdekken met een sup.
Sportievelingen kunnen overigens ook terecht op het volleybal- of voetbalveld en
vissers kunnen een hengel uitgooien op de
vissteigers. Gezelligheid is bovendien nooit
ver weg, want op de kampvuurplek van de
camping komen vakantiegangers maar wat
graag bijeen. Onvrijwillig stilzitten is er op de
camping dus echt niet bij.

www.mohrenhof-franken.de
DE

Campingplatz Holmernhof
Beieren
Duitsland

DE-G-099
Wie graag verblijft op een moderne camping met traditioneel Beieren op
de achtergrond is op Campingplatz Holmernhof helemaal op de juiste
plek. Dit vakantieadres is een echte belevenis voor wie op zoek is naar een
heerlijke vakantie vol faciliteiten. In de fijne beauty & wellness, gezond &
fit, therapie & ontspanning programma kun je dagenlang ontspannen op
de uitgestrekte tennisbaan was een balletje slaan nog nooit zo leuk. Ook
aan hete zomerdagen is gedacht, want in het naastgelegen heerlijke bui-

50.plussers
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tenzwembad ben je op de juiste plek voor wat verkoeling. Deze camping
heeft met een waarde van vijf sterren genoeg in huis om jou als vakantieganger de vakantie van je leven te laten ervaren. Vergeet ook zeker de omgeving niet, want die slaat werkelijk alles. De meest mooie natuur schiet
hier aan je voorbij en dat maakt verblijven op Campingplatz Holmernhof
een echte aanrader.

Overnachten als nooit
tevoren
Comfort staat op Campingplatz Holmernhof
hoog in het vaandel en de camping doet er dan
ook alles aan om het jou als gast naar de zin te
maken. Als een koning verblijven? Dat kan in een
vijfpersoons huuraccommodatie of in een eigen
kampeeraccommodatie. Je kunt dus gewoon met
eigen camper, caravan of tent overnachten. Ideaal,
want er is geen betere manier om een te worden
met de Beierse natuur! Bovendien kun je hier goed
uitrusten voor je weer een dag op pad gaat in de
omgeving die aan alle kanten bruist en leeft.

De omgeving met
rustgevende werking
Het zal je vast niet verbazen dat de verlangens
van rustgevers hier helemaal geprikkeld worden.
De prachtige omgeving valt goed in de smaak bij
iedereen die met liefde een fiets- of wandeltocht
maakt. Campingplatz Holmernhof, in Europa’s
grootste kuuroord waar je een dagje volledig kunt
ontspannen. Maar dat is nog niet alles, want op
slechts 350 meter van de camping vind je kuuroord Therme Bad Füssing, waar jong en oud zich
even lekker in de watten kunnen laten leggen. Laat
dat genieten maar beginnen! Wie de omgeving
vanaf het water wil bewonderen doet er goed aan
om een boottocht op de Inn of Donau te boeken.
Cultuursnuivers kunnen hun geluk niet op in een
van de steden rondom Campingplatz Holmernhof. Wat dacht je bijvoorbeeld van de Sint-Stefanskathedraal in Passau? Of van Schloss Neuhaus in
Neuburg am Inn?

18
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Plezier op
Campingplatz Holmernhof
Er is niets leukers dan op avontuur gaan in
de omgeving van Campingplatz Holmernhof, maar ook op de camping zelf ben je van
alle gemakken voorzien. Zo kun je jezelf even
flink verwennen in de sauna met wellness.
Kies een heerlijke behandeling uit en laat
alle stress van je afglijden. Op een zonnige
dag sta je vast te popelen om te genieten van
verkoelend water.
Gelukkig ben je daarvoor op de juiste plek
in het buitenzwembad met zonneterras.
En gezelligheid? Daarvoor kun je terecht bij
Biergarten “Seinerzeit”.

www.holmernhof.de
DE

Kur-Camping Arterhof
Beieren
Duitsland

DE-G-098
Ben jij een echte liefhebber van wellness en ontspanning? Dan kun je je
hart ophalen bij Kur-Camping Arterhof. Deze uitstekend verzorgde camping bezorgt jou een fijne tijd. Geniet hier van warmte tijdens een bezoek
aan de sauna op de camping. Werk jij je liever in het zweet door activiteiten? Op de camping vind je een uitgebreide fitness waar je fijn kunt bewegen. Kur-Camping Arterhof is het ideale uitgangspunt voor diverse uitstapjes. Breng een bezoek aan Passau, Salzburg of Praag. Neem jij de kids
mee op vakantie? Neem ze mee voor een bezoekje aan de kinderboerderij.
Meer weten over deze fijne camping in het zuiden van Duitsland? Lees dan
zeker even mee.

50.plussers
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Overnachten midden in de
natuur
Een vakantie bij Kur-Camping Arterhof is van alle
gemakken voorzien. Je vindt hier diverse kampeerplekken. Houd jij van wat extra ruimte? Kies
dan voor een comfortplaats en geniet van rust en
ruimte. Wil jij liever nog een extra stukje ruimte?
Dan is een grand comfortplaats zeker wat voor jou.
Bovendien vind je hier standaard plaatsen en plekken voor campers. Voor ieder wat wils tijdens een
verblijf op Kur-Camping Arterhof.

Ontspannen genieten bij
Kur-Camping Arterhof
Tijdens een verblijf bij Kur-Camping Arterhof kom
je ultiem tot rust. Breng een bezoek aan de sauna
waar je al je stress eruit zweet. Wil je na een bezoek aan de sauna even afkoelen? Neem een verfrissende duik in het natuurlijke zwemwater of in
het overdekte zwembad. Het buitenbad wordt gevuld met natuurlijk thermaal water voor een uitermate ontspannen ervaring. Kan jij wel een kleurtje
gebruiken op je gezicht? Plof neer op een van de
ligbedden of breng een bezoek aan het solarium.
Voor een fijne behandeling ben je hier ook aan het
juiste adres. Geef je kapsel een boost bij een bezoek aan de kapsalon of breng een bezoek aan de
schoonheidsspecialiste. Kunnen jouw tenen wel
wat liefde gebruiken? De pedicure geeft jouw voeten een fijne behandeling zodat jij van top tot teen
verzorgd thuiskomt.

Toffe activiteiten bij
Kur-Camping Arterhof
Buiten ontspanning vind je diverse leuke activiteiten op en rondom de camping.
Naast een sportschool waar jij je in het
zweet werkt, kun je namelijk ook een balletje
slaan op de tennisbaan of speel je een potje
midgetgolf. Wil jij graag de omgeving ontdekken? Probeer dit dan eens per paard. Galoppeer door de schitterende landschappen en
voel de wind door je haren tijdens de tocht.
Wil je dit liever te voet doen?
Ontdek dan een van de vele wandelpaden in
de omgeving. Bovendien is Kur-Camping Arterhof het ideale uitgangspunt voor prachtige
fietstochten. Heb jij geen eigen fiets tot je beschikking? Huur dan gemakkelijk een fiets op
de camping en ga op pad. Van ontspanning
tot actief genieten; bij Kur-Camping Arterhof behoort het allemaal tot de mogelijkheden.

www.arterhof.de
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Holmernhof Dreiquellenbad Camping
Beieren
Duitsland

DE-G-096
Midden in het heuvelachtige landschap van Beieren vind je Holmernhof
Dreiquellenbad Camping. Hier staan comfort en ontspanning hoog in het
vaandel. Je vindt hier namelijk een fijn wellnesscentrum waar je therapeutische behandelingen kunt ondergaan. Bovendien is de camping in
Bad-Griesbach de ideale locatie voor een mooie wandel- en fietsvakantie.
Wil je meer weten over deze rustgevende camping? Ontdek het hier!

Onbezorgd genieten bij
Holmernhof Dreiquellenbad
Camping
Bij Holmernhof Dreiquellenbad Camping is het
zeker dat jouw verblijf vol comfort en luxe zal verlopen. Direct bij de faciliteiten vind je fijne Comfort-Plus camperplaatsen waar je een onbezorgd
verblijf beleeft. Omgeven door velden geniet je van
rust en ruimte terwijl de vogeltjes tjilpen. Ook het
sanitair is van alle gemakken voorzien. Wil jij een
extra stukje luxe tijdens je verblijf? Ga dan voor het
huren van privé-sanitair.

50.plussers
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Op pad in de schitterende omgeving
Na even flink te ontspannen ben je misschien
wel toe aan een toffe activiteit. Ook hiervoor
ben je in Bad-Griesbach aan het juiste adres.
De omgeving van de camping barst namelijk
van mooie fietsroutes en wandelpaden. Ben
jij een echte golffanaat? Dan kun je hier je hart
ophalen. De golfbaan met maar liefst 18 holes
vind je op nog geen twee kilometer van de camping. Ben jij niet zo’n ster in golfen?

Op de camping vind je ook een midgetgolfbaan waar je evengoed een balletje kunt slaan.
Watersporten en een potje tennis behoren
eveneens tot de mogelijkheden tijdens jouw
verblijf. Na een dag vol activiteiten strijk je neer
bij het restaurant op de camping voor een goede maaltijd en een lekker drankje. Laat je overtuigen door de schoonheid van Beieren tijdens
een verblijf bij Holmernhof Dreiquellenbad
Camping.

www.camping-bad-griesbach.de

Ontdek het mooie
Rheinland-Pfalz
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Breng tijdens jouw volgende vakantie een bezoek aan het mooie Rheinland-Pfalz. Deze regio in het zuidwesten van Duitsland tegen de Belgische,
Franse en Luxemburgse grens is de ideale bestemming voor een fijne vakantie. Deze deelstaat is veelzijdig en heeft een charmant character. Met zijn
uitgestrekte landschappen en talloze wandel- en fietsroutes is het de ideale
bestemming voor een actieve vakantie. De wandelroutes zijn vrij van autoverkeer en hiermee ideaal om door jou bewandeld te worden zonder enige
obstakels. Bovendien is de deelstaat rijk aan diverse monumenten die een
plekje op de UNESCO-werelderfgoedlijst hebben bemachtigd. Kijk je ogen
uit tijdens een bezoek aan Rheinland-Pfalz.

Ongekend genieten van een
verblijf in Rheinland-Pfalz
Schilderachtige plaatsjes, steile wijnbergen en rivierdalen. Je vindt het tijdens een bezoek aan de
deelstaat in het zuidwesten van Duitsland. In deze
deelstaat vind je de oudste stad van Duitsland die
rijk is aan historische monumenten uit de Romeinse tijd. Ontdek de historie van de stad tijdens een
bezoek en geniet van het prachtige uitzicht op een
terrasje. Bovendien mag een bezoek aan de streek
Koblenz niet ontbreken.
Bekijk het van grote hoogte tijdens een tocht met
de kabelbaan over de stad. Hier spot je mooie
burchten, kastelen en diverse wijngaarden. Wist
je dat Rheinland-Pfalz het op een na grootste wijngebied van Duitsland heeft? Strijk neer op een terrasje en bestel een lokaal wijntje. Wil jij graag meer
weten over de lokale wijnen? Zorg er dan voor dat
je een tour boekt door dit schitterende wijngebied om meer te weten te komen over de maak
ervan. De belangrijkste wijn uit de regio is de Rieslingwijn. Deze proef je bijvoorbeeld tijdens een
van de vele wijnfeesten gedurende het jaar. Proost!

Actief genieten
tijdens jouw
vakantie in
Rheinland-Pfalz
Rheinland-Pfalz is een walhalla voor de actieve vakantieganger. In de regio vind je de mooiste wandel- en fietsroutes. Bovendien worden
de routes duidelijk aangegeven met borden
onderweg, dus verdwalen is er niet bij. Je kunt
met de fiets de hoogte opzoeken en genieten
van uitzicht op de Eifel of ervoor kiezen om
te fietsen langs de Moezel. Of je nu geniet van
schitterende groene landschappen of eindeloze wijngaarden. Je kijkt je ogen uit tijdens
een toer door Rheinland-Pfalz.

50.plussers
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DE

..
Camping Baren-Camp
Rheinland-Pfalz
Duitsland

DE-D-081
Tussen de steile wijnbergen vind je Camping Bären-Camp. Deze rustgevende camping heeft voor iedere vakantieganger iets wils. Actieve vakantiegangers kunnen bij een verblijf hun hart ophalen tijdens een mooie
fiets- of wandeltocht door de schitterende groene landschappen van de
omgeving. Doe jij graag aan bergbeklimmen? Waag je dan aan de beroemde steile wijnberg de Bremmer Calmont en begeef je op grote hoogte. Ook
hengelsportliefhebbers beleven hier een fijne tijd. De Moezel zit namelijk
vol gebieden waar jij je heerlijk kunt terugtrekken en misschien wel een
brasem, paling of snoek uit het water vist. Meer weten over deze camping?
Lees dan zeker even mee.

..
Genieten van rust en natuur bij Camping Baren-Camp
Bij een verblijf op Camping Bären-Camp staan
rust en natuur voorop. Kies een fijne plek voor je
camper of caravan en geniet in de ochtend van
een vers broodje van de broodservice. Na een
vers ontbijtje neem je een verfrissende duik in het
natuurlijke zwemwater bij de camping. Zonaanbidders genieten van een warm zonnetje op het
gezicht tijdens het lezen van een goed boek op
een ligbed. Ben jij op zoek naar optimale ontspanning? Dan mag een bezoek aan de wellness zeker
niet ontbreken. Warm jezelf op tijdens een bezoek aan de sauna en geniet van een ontspannen
vakantie. Werk jij je liever op een andere manier
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in het zweet? Sla een balletje op de tennisbaan of
trap een balletje op het sport- en speelveld. Beleef
een heerlijke tijd tijdens een verblijf op Camping
Bären-Camp.

Beleef een actieve vakantie in Rheinland-Pfalz
Ben jij een actieve vakantieganger en hou jij wel
van een uitdaging? Dan ben je hier aan het juiste
adres dankzij de talloze fietspaden en prachtige wandelroutes. Direct aan de camping vind
je de Moselradweg die je op een prachtige tocht
brengt langs de Moezel. Ook wandelaars beleven
hier een fijne tijd tijdens een tocht door de schitterende wijnbergen.

de unieke ligging van Camping Bären-Camp
vind je de Moezel direct aan de camping die je
binnen enkele minuten in het dorpshart van Bullay brengt. Breng jij een bezoek aan Camping
Bären-Camp?

Bovendien vind je hier tochten zoals de Wandeling der Religies in Ediger-Eller en de Cultuur Rondweg bij Neef en Bremm. Deze wandelroutes vind je in de nabijheid van Bullay. Door

www.baeren-camp.de

Genieten van schoonheid
op Corsica
Beleef een onvergetelijke vakantie op het schitterende eiland Corsica.
Op het eiland dat ook wel bekend staat als Eiland van de Schoonheid
zul je je verbazen over het prachtige landschap. Deze plek in de Middellandse Zee is rijk aan cultuur en natuur. Breng bijvoorbeeld een bezoek aan het zuiden van Corsica waar je de krijtrotsen van Bonifacio
spot. Hoewel dit eiland ook wel klein Frankrijk wordt genoemd, zijn er
ook veel Italiaanse invloeden te herkennen.

50.plussers
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Niet geheel onlogisch als je kijkt naar de ligging
van Corsica. Vanaf de krijtrotsen heb je een
panoramisch uitzicht over de kleine eilandjes
van Sardinië. Ervaar de Italiaanse en Franse invloeden en geniet van een heerlijke vakantie met
z’n tweeën.

Ga het avontuur aan op
Corsica
Corsica is hét speelveld voor de natuurliefhebber. De kustlijn van Corsica staat bekend om
zijn prachtige rode kliffen en fijne zandstranden.
Niet alleen kun je hier een middag heerlijk luieren, ook is het de moeite waard om op ontdekkingstocht te gaan in de verschillende baaien.
Neem bijvoorbeeld een kijkje bij Golfe de Porto,
een baai die bekend staat om zijn bijzondere natuurverschijnselen. Heb je bijvoorbeeld de rode
rotspartijen van Les Calanche al gespot? Dit
natuurreservaat staat al jaren op de werelderfgoedlijst van UNESCO en is dan ook zeker een
bezoekje waard tijdens je vakantie op Corsica.

Voel het fijne zand
aan je voeten en
verwonder je over
de rode kliffen
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Corsica: verblijven
midden in de natuur
Corsica biedt de perfecte omstandigheden
voor een avontuurlijke vakantie. Het eiland
kent vele charismatische baaitjes waar je diverse plekjes vindt om van de zon te genieten
verscholen in het groen. Gedurende een verblijf kun je ervoor kiezen om te gaan zeilen om
het eiland vanuit een ander perspectief te zien,
maar voor de echte fanatiekelingen behoren
ook surfen en snorkelen tot de mogelijkheden. Wil je er een dagje op uit?
Breng een bezoek aan steden als Ajaccio of
Bastia. Verwonder je in Ajaccio over de huizen
geschilderd in pastelkleuren en dwaal door de
straatjes vol prachtige architectuur.

FR

Riva Bella Spa Resort
Corsica
Frankrijk

FR S 97
Camping Riva Bella Spa Resort is een veelzijdige naturistencamping met
een eigen strand. Deze rustig gelegen camping vind je in het glooiende
landschap van Corsica. Omringd door strand, zee, een binnenmeer en
bossen kom je hier helemaal tot rust. Camping Riva Bella Spa Resort is
ingedeeld in twee delen. Ben jij een liefhebber van het bos? Dan kun je bij
het eerste gedeelte je hart ophalen. Overal waar je kijkt vind je kastanje- ,eiken- en pijnbomen. Hier zoek je een plekje in de schaduw of juist in
het zonnetje. De keuze is aan jou. Ben jij graag aan het strand te vinden?
Settel dan op een fijne plaats aan het strand op het grotendeels vlakke
gedeelte van de camping. De plekken liggen aan het binnenmeer waar je
in het najaar de kans krijgt om flamingo’s te bewonderen. Bij Camping
Riva Bella Spa Resort is het ultiem genieten van elkaar en de veelzijdige
natuur van het eiland.

Begeef je in Mediterrane sferen bij
Camping Riva Bella Spa Resort
Wakker worden met een prachtig uitzicht onder
het genot van een heerlijk Frans ontbijtje. Bij
Camping Riva Bella Spa Resort kom je even helemaal tot jezelf. Na rustig wakker te zijn geworden kan jouw dag vol avontuur beginnen. Wat
staat er op de planning? Een duik in het heerlijke
zeewater? Of kies je voor een fijne behandeling
in de wellness? Het Riva Bella Thalasso-Spa resort vind je aan zee. Onderga een fijne massage,
dompel je onder in een van de baden of warm

op in de sauna. Daarnaast is er fysiotherapie
aanwezig om jou vrijer te doen bewegen. Wil je
op vakantie je conditie graag op peil houden?
Sla een balletje op de tennisbaan, wandel door
de schitterende omgeving of maak een mooie
fietstocht. Op de camping huur je gemakkelijk
een fiets. Na een ontspannen dag strijk je neer
in het restaurant voor een goede maaltijd met
een lekker wijntje.
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Ontdek de rijke cultuur en
prachtige natuur van Corsica
Rode rotsformaties, glooiende landschappen en statige architectuur. Op Corsica raak
je niet snel uitgekeken. Nabij Camping Riva
Bella Spa Resort vind je het idyllische dorpje
Aléria. Dit dorpje staat bekend om zijn rijke
historie en talloze archeologische opgravingen die je kunt bekijken.
Naast architectuur vind je hier schitterende
lagunes, een uitgestrekt zandstrand en de
rivier de Tavignano die je per kano kunt ontdekken. Zeker een aanrader om dit dorpje te
bezoeken tijdens je vakantie op Corsica.

www.naturisme-rivabella.com
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Camping Bagheera
Corsica
Frankrijk

FR S 99
Beleef een luxe vakantie bij naturistencamping Bagheera op Corsica. Deze
familiecamping vind je in het midden van de natuur tussen de tropische
eucalyptusbomen. Wandel over het heerlijke zandstrand van maar liefst
vijf kilometer en laat je betoveren door het azuurblauwe water. Hier geniet je van een lekker zonnetje of zoek je de schaduw op onder een van de
parasols. Verblijf met je eigen accommodatie op een van de ruime standplaatsen. Wil je liever verblijven in een accommodatie op de camping?
Kies dan uit een van de bungalows. Deze variëren van eenvoudig tot luxe.
Zo is er voor ieder wat wils bij Camping Bagheera.

Natuurrijk genieten bij Camping Bagheera
Er staat je een fijne vakantie te wachten bij Camping Bagheera. Ontbijt met een vers broodje
of neem een verfrissende duik in het natuurlijke zwemwater. Zoek je liever de warmte op?
Breng dan een bezoek aan de sauna en kom
helemaal tot rust. Ben je graag actief op vakantie? Sla een balletje op de tennisbaan of huur
een fiets op de camping voor een mooie tocht

over het eiland. Bij de camping kun je daarnaast
kiezen voor een van de watersporten die op het
strand worden uitgeoefend. Neem bijvoorbeeld
een surfles of waag een sprong in het diepe tijdens een duikles. ‘s Avonds schuif je aan in het
restaurant voor een goede maaltijd. Hier geniet
je van een prachtig uitzicht over zee en Corsicaanse zang- en dans.
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Ontdek de prachtige
omgeving van
Camping Bagheera
Camping Bagheera is een ideaal vertrekpunt
voor verschillende uitstapjes. Steden als Bastia, Corte en Porto Vecchio vind je op een
uur rijden van de camping. Rijd je een half uur
verder dan vind je Bonifacio en Calvi om je
trip te vervolgen naar Ajaccio.
Zo ontdek je de cultuur van het prachtige
eiland en verwonder je je over de ongerepte
natuur. Zijn de wandelschoenen ingepakt?
Dan kun je deze goed gebruiken op het eiland. Wandel door de natuur en ontdek alle
prachtige baaitjes van Corsica.

www.bagheera.fr

30

50.plussers

FR

Camping Ras L'Bol
Corsica
Frankrijk

FR-S-048
Camping Ras L’Bol ligt bij de Golf van Valinco tussen Porto Pollo en Propriano. De camping heeft deels terrassen, maar vooral vlak gelegen
schaduwrijke plaatsen. Er staan volop prachtige pijnbomen, olijfbomen
en palmen! Supertropisch gevoel! En de supermarkt voor de dagelijkse
boodschappen is gewoon ontspannen op de camping zelf, dus geen gedoe. Vanuit het restaurant en de pizzeria kijk je vanaf het grote gezellige
terras uit over het zwembad. Echt vakantiesfeertje, hoor!

Zand en strand
Lekker met een boek luieren in de zon, of juist
een beetje actief? Op 150 meter van de camping
is de zee en het prachtige zandstrand. Je kunt er
diverse watersporten beoefenen zoals surfen,
zeilen, kanoën of jet-skiën. En die kano’s zijn
gratis voor de gasten van Ras L’Bol! Tof toch?
Op het strand is er ook een echt lekkere bar, die
bij de camping hoort en waar je goeie snacks en
drinks kunt halen. Fijn terrasje met parasols, dus
ontspannen genieten, hoor!
Verder is het zalig wandelen en fietsen in de
omgeving.
En voor de liefhebbers van paarden: ja, er is een
manege in de buurt!

www.raslbol.com
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Ontdek de majestueuze
natuur van de Dordogne
Ga op ontdekkingstocht door de
prachtige streek de Dordogne. Je
vindt deze streek in de zuidwesthoek van Frankrijk. De Dordogne is
het derde grootste departement van
Frankrijk en erg populair onder toeristen. Typerend voor de regio zijn
de prachtige berglandschappen en
de natuurlijke grotten. Door de beweging van de kalksteenkorst kun
je nu schitterende druipsteenformaties aanschouwen.
Of je de grotten nu met de auto, fiets of zelfs per
boot wilt bereiken: het is zeker de moeite waard.
Bovendien staat de regio bekend om zijn vele rivieren en is de regio uitermate geschikt voor een
mooie wandel- of fietstocht. Wanneer kom jij de
Dordogne ontdekken?

Als dat geen
bijzondere
vakantie
wordt!
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Actief genieten in
de Dordogne
De Dordogne is met zijn 500 kilometer een
van de langste rivieren van Frankrijk. De rivier
voert langs prachtige gedeelten van de regio.
Van grote rotspartijen tot aan kiezelsteenstranden en praktisch ongerepte natuur. Het beste
verken je deze tijdens een kanotocht over de
rivier. Heerlijk peddelend de omgeving van
een andere kant bekijken. Bewonder de mooiste kastelen en de buitengewoon groene natuur.
Ben je een echte wandelfanaat? Dan kun je
in de Dordogne je hart ophalen. Of je nu graag
de steile paden opzoekt of liever wandelt over
vlakke gebieden: hier volg je het pad dat bij jou
past.

Een dagje erop uit in de
Dordogne
In de Dordogne heb je de keuze uit talrijke toffe
dagtrips. Wat zou jij graag willen zien? Proef een
goed wijntje in Bergerac of breng een bezoek
aan Périgueux, waar je de adembenemende kathedraal Saint Front van dichtbij kunt bekijken.
Bovendien is de regio rijk aan kastelen en burchten. Waan jezelf in het verleden en breng een
bezoek aan Château des Milandes of Château de
Bridoire. Ben je graag in de natuur? Breng dan

FR

een bezoek aan een van de 33 prachtige tuinen
van de streek. Hiervan zijn er maar liefst 14 bekroond als ‘Jardin remarquable’. Ontdek de smaken van de Dordogne door de speciale routes af
te leggen. Hier proef je verse walnoten, appels,
foie gras en niet te vergeten: echte streekwijn. In
de Dordogne geniet je gegarandeerd van heerlijk eten en een prachtige omgeving.

La Plage
Dordogne
Frankrijk

FR M 73
Direct aan de rivier de Dordogne vind je de gezellige familiecamping La
Plage. Deze rustig gelegen camping is te vinden in het dorpje Vézac. Geniet van je welverdiende vakantie en kom helemaal tot rust. Word wakker met een prachtig uitzicht op de rivier en geniet van de frisse lucht.
Kies uit een van de mooie standplaatsen of verblijf in een van de luxe
stacaravans. Deze zijn van alle gemakken voorzien zodat jij optimaal kunt
genieten van je vakantie. De fleurige camping is uitermate geschikt voor
een fijne vakantie met veel uitstapjes. De pittoreske plaatsen Cahors,
Souillac en Perigueux liggen binnen handbereik. Ultiem genieten van de
mooie natuur en cultuur doe je bij Camping La Plage.
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Een fijne vakantie op
Camping La Plage
Op Camping La Plage geniet je ongetwijfeld van
een fijne vakantie. Ontwaak met een vers broodje, neem een verfrissende duik in het zwembad
of geniet van een fijn zonnetje op een van de ligbedden. Naast een buitenzwembad vind je op
Camping La Plage natuurlijk zwemwater waar
je de verkoeling kunt opzoeken. Ben je graag actief op vakantie? Dan kun je je hart ophalen bij
Camping La Plage. Trek de wandelschoenen uit
de kast of ontdek de omgeving te paard. Daarnaast huur je gemakkelijk een fiets of ontdek je
het prachtige landschap van de Dordogne met
je eigen fiets.

www.camping-laplage.fr
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Beleef de prachtige
omgeving van
Camping La Plage
Camping La Plage is het ideale uitgangspunt
voor een ontdekkingstocht door de omgeving. Ben jij een echte natuurliefhebber?
Breng dan een bezoek aan een van de vele
grotten in de streek. Ontdek bovendien de
schitterende berglandschappen of wandel
langs de kabbelende beekjes rondom de rivier de Dordogne.
De fijnproevers kunnen terecht in Bergerac.
Test je smaakpapillen tijdens een wijnproeverij in het dorp. Een dagje erop uit? Breng
een bezoek aan de cultuurstad Périgueux.
Duik in de historie van de stad bij een van de
musea en strijk vervolgens neer bij een restaurantje voor een goede maaltijd.

Flevoland: genieten van
je welverdiende vakantie
in de jongste provincie
van Nederland
Kom genieten van een heerlijke vakantie in eigen land. Nederland
heeft ontzettend veel moois te bieden, zo ook Flevoland. De jongste
provincie is ontstaan uit delen van de voormalige Zuiderzee. Dit door
water omringde gebied is uitermate geschikt voor een fijne vakantie.
Overal waar je kijkt vind je open ruimtes die veelal bestaan uit polders.
De provincie heeft daarnaast een uitgebreid aanbod aan leuke uitstapjes. Ben jij een echte shopper? Breng dan een bezoek aan Bataviastad voor
de leukste merken. Ook kun je gemakkelijk het
water op in de omgeving voor een mooie tocht.

Beleef de prachtige
natuur van Flevoland
Naast de uitgestrekte groene velden en polders
tref je vele pittoreske dorpjes aan in de omgeving. Ideaal voor een mooie fiets- of wandeltocht om de provincie te ontdekken. Je vindt
hier fiets- en wandelpaden genoeg om je tocht
soepel te laten verlopen. De provincie is bovendien rijk aan prachtige bossen en recreatiegebieden. Ben je graag op het water? Dan heb je
geluk, want in Flevoland vind je talloze mogelijkheden om het water op te gaan. Maak een
mooie boottocht of ga watersporten op de Oostvaardersplassen.

Op avontuur door
Flevoland
De jongste provincie van Nederland is rijk aan
activiteiten. Ben je een echte cultuurliefhebber? Neem dan een kijkje op de Bataviawerf,
waar een replica staat van het VOC-schip de
Batavia. De liefhebbers van flora en fauna
kunnen hun hart ophalen bij het Blote Voeten Zeebodempad. Zoals de naam misschien
al doet vermoeden, bewandel je dit pad op
blote voeten. Een unieke ervaring van 2,5 kilometer. Ervaar Flevoland op een bijzondere
manier met ondergronden als steen, modder
en boomstammen.
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NL

Camping De Ruimte
Flevoland
Nederland

NL E 53
Op de bijzondere natuurcamping De Ruimte in Flevoland ligt een fijne vakantie op je te wachten. Deze camping vind je in een bosrijke en rustige
omgeving. Ontwaak ontspannen met het geluid van tjilpende vogeltjes om
je heen, ver weg van de drukte van de stad. Geniet van al het groen om je
heen of zoek het water op. Vanaf Camping De Ruimte heb je hier genoeg
mogelijkheden voor. Diverse meren zoals het Veluwemeer en het IJsselmeer liggen binnen handbereik. Hier kun je heerlijk varen om zo de provincie vanuit een ander perspectief te bekijken.

Beleef een fijne tijd op Camping De Ruimte
Camping De Ruimte is van alle gemakken
voorzien. Ontbijt met een vers broodje van de
broodservice om je dag goed van start te laten
gaan. Vervolg de dag met een duik in het heerlijke natuurwater rondom de camping. Liever
genieten in het zonnetje? Lees een goed boek
of ga zonnebaden op een van de ligbedden op
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het zonneterras. Ben je graag actief op vakantie?
Dan kun je op Camping De Ruimte je geluk niet
op. Huur een fiets voor een mooie tocht door de
Flevolandse polder of maak een wandeling. Ook
een potje golf en het uitoefenen van verschillende watersporten behoren tot de mogelijkheden.

Ontdek de groene omgeving
van Camping De Ruimte
Zoals de naam van de camping al doet vermoeden, geniet je hier van ruimte, rust en
groen. Maar in de omgeving kun je ook zeker
terecht voor wat activiteit. Maak een mooie
wandeling of ontdek al het schoon van de
provincie met de fiets.
Op zoek naar een bijzonder uitstapje? Natuurmoment organiseert allerlei natuurexcursies waar je aan kunt deelnemen. Maak
bijvoorbeeld een mooie stadswandeling in
Elburg. Eenmaal terug op de camping geniet
je weer van het geluid van de stilte.

www.campingderuimte.nl
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Languedoc-Roussillon:
Grootste wijnstreek
van Frankrijk
Op vakantie naar de Languedoc-Roussillon in Frankrijk? Het
subtropische klimaat is werkelijk onweerstaanbaar. En de regio
is ook heel veelzijdig. Je vindt er
strand, bergen, uitgestrekte wijngaarden, veel mogelijkheden om
te wandelen en te fietsen en een
heel rijke historie. Zo bezoek je
de ene dag de stranden aan de
Middellandse Zee en geniet je van
de Franse zon, terwijl je de andere dag de uitdaging aangaat in
de Pyreneeën. Wist je ook dat de
Languedoc-Roussillon de grootste
wijnstreek is van Frankrijk?
De wijnstreek is maar liefst 235.000 hectare. Het is
daarmee de grootste wijnstreek ter wereld samen
met het Spaanse La Mancha. Dat worden eindeloze
proeverijen met z’n tweeën. Vergeet je niet een paar
van je favoriete wijnen mee te nemen voor thuis?
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De mooiste steden in de
Languedoc-Roussillon
Als cultuurliefhebber kun je je hart ophalen in
de Languedoc-Roussillon, want hier ga je op
ontdekkingsreis terug naar het verleden. Wie
graag vertoeft in de buurt van middeleeuwse
bouwwerken, moet absoluut de historische
vestingstad Carcassonne bezoeken. Neem je
tijd in deze historische stad, want er is genoeg
te zien. Montpellier is als voormalige hoofdstad
van de Languedoc-Roussillon ook zeker een
bezoekje waard. Wandel door een doolhof van
smalle steegjes en bewonder de herenhuizen.
Je kunt er ook naar hartenlust winkelen in de
autovrije winkelstraten. Ga je liever terug naar
de Romeinse tijd? Dan zijn de steden Perpignan en Nîmes echt iets voor jou. Geniet van de
zuiderse sferen in de stadjes met uitzicht op de
besneeuwde toppen van de Pyreneeën.

Perfect voor een actieve
vakantie
De Languedoc-Roussillon is een regio die uitnodigt voor een actieve vakantie. Met meer dan
6300 kilometer aan autovrije wegen afgewisseld met dromerige wijndorpen, is de Languedoc-Roussillon de perfecte uitvalsbasis voor
wandelaars. Ooit wel eens flamingo’s in het wild
gezien? Dit is je kans, want in het fraaie gebied
de Camargue lopen deze roze dieren gewoon
rond. Wie van jullie spot er als eerste eentje?

FR

Les Genets d’Or

Languedoc-Roussillon
Frankrijk

FR Q 230
Je bent op zoek naar een ontspannen vakantie in het zuiden van Frankrijk
met net dat beetje extra luxe. Je vindt het bij 4-sterren camping Les Genêts d’Or! Hier staan natuur, vriendelijkheid en een warm welkom voorop. Elke dag kun je kiezen voor een oase aan rust op de camping of een
ontdekkingsreis in de omgeving. Zo kun jij even helemaal onthaasten aan
het zwembad of op een van de vier kiezelstranden. Als echte ontdekkingsreiziger val je van de ene verbazing in de andere. Fietsers, motorrijders,
wandelaars, fotografen en natuurliefhebbers zullen verliefd worden op
het prachtige uitzicht op de wijngaarden en de bergen.
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Oase van rust
Elke ochtend word je wakker met het geluid van
zingende vogels en krekels. De verse broodjes
liggen al voor je klaar in de winkel en jullie bespreken de plannen van de dag. Blijven jullie
op de camping? Dan lees je een mooi boek op
het terras van je Coco Sweet of stacaravan. De
stacaravan beschikt over een volledig ingerichte
keuken en een badkamer, terwijl je in de Coco
Sweet een geheel unieke ervaring beleeft. Is je

boek uit? Dan zoek je de verfrissing op in het
zwembad of aan de rustig kabbelende rivier.
Vergeet niet om je hengel mee te nemen, want
je vindt hier verschillende soorten vissen, zoals
karpers, barbeel en dwergmeervallen. Welke vis
vang jij als eerste? Met andere campinggasten
een gezellige middag beleven? Ga voor een potje jeu de boules, want dat hoort toch echt bij je
vakantie in Frankrijk!

Pracht en praal in de omgeving
Camping Les Genêts d’Or is de ideale plek
voor natuurliefhebbers, cultuurfanaten
en sportievelingen. De Bagnols-sur-Cèze is
namelijk omgeven door karakteristieke dorpen vol rijkdom en charme. Draag een toga,
tuniek of harnas en treed in de voetsporen
van de vrouwen en mannen die deze regio
hebben gemaakt. Wist je bijvoorbeeld dat je

hier de mooiste dorpen van Frankrijk vindt?
Reken maar dat deze allemaal een bezoekje
waard zijn. Dankzij de wijngaarden, garrigue,
rivieren en bergen is dit bovendien de ideale
bestemming voor natuurliefhebbers. Vele onbekende wegen leiden wandelaars en fietsers
naar onvergetelijke verrassingen. Er is elke dag
weer een nieuwe wereld te ontdekken!

www.camping-genets-dor.com
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Geniet van een
fijne vakantie
in
..
het Mullerthal
Val van de ene verbazing in de andere tijdens een verblijf in de prachtige regio Müllerthal. Van beekdalen
met mos tot aan imposante rotsformaties: in het Luxemburgse Müllerthal raak je niet snel uitgekeken. De
hoofdstad van het Müllerthal, Echternach, is ook de oudste stad van
Luxemburg. Neem een kijkje in het
verleden van deze stad vol Romeinse bouwwerken en diverse abdijen.
Na je ontdekkingstocht kun je plaatsnemen op
een van de terrasjes. Hier neem je een lekker
drankje en proef je de kookkunsten van de plaatselijke chef. Een verblijf in het Müllerthal is er
een om niet te vergeten.

Aan cultuur en
gastronomie geen
..
gebrek in het Mullerthal
Als cultuurliefhebber kun je je hart ophalen
in het Müllerthal. De regio is rijk aan grote
burchten, kastelen en prachtige kerken. In
het stadje Echternach ben je voor een uitstapje aan het juiste adres. Breng een bezoek aan een van de musea of wandel over
de talrijke marktjes. Hier koop je de lokale
producten van het gebied. Proef een beetje
Müllerthal door je te wagen aan de plaatselijke honing, likeur of kaas.
Is het tijd voor een maaltijd? Schuif aan bij
een van de restaurants in de regio. De chefs
staan te popelen om je zowel lokale als internationale gerechten voor te schotelen.
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Actief ontdekken:
bewandel de mooiste
paden van het Müllerthal
Wandelfanaten opgelet: in het Müllerthal
vind je prachtige paden. Zowel voor recreatieve
wandelaars als stevige doorstappers heeft dit
gebied veel moois in petto. Neem nu de Müllerthal Trail: dit pad van maar liefst 112 kilometer lang brengt je door het golvende landschap

LU

van Luxemburg. Van velden tot bossen: je kijkt
je ogen uit in de ongerepte natuur van het Müllerthal. Daarnaast heb je de mogelijkheid om
het gebied met de fiets, mountainbike of op de
racefiets te ontdekken. Als dat geen fijne vakantie vol activiteit wordt!

De.. la Sure Reisdorf

Mullerthal
Luxemburg

LU A 66
Ontdek de prachtige Camping De La Sûre in het Müllerthal. De enthousiaste Nederlandse familie Jansen staat klaar om jou de vakantie van je leven
te bezorgen. Eenmaal aangekomen op de camping word je omringd door
groen. Camping De La Sûre heeft bovendien een ruim aanbod aan plaatsen. Verblijf jij graag in de zon? Kies dan voor een van de zonovergoten
plekken op de camping. Ook kun je verblijven aan het water of tussen het
groen. Je bent zeker van een ontspannen vakantie bij Camping De La Sûre.
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Ontspannen midden in de
Luxemburgse natuur:
je doet het bij Camping De
La Sure
Bij Camping De La Sûre ben je van alle gemakken
voorzien. ‘s Morgens word je rustig wakker met een
vers broodje en kijk je wat de dag met zich meebrengt. De groene omgeving biedt een ideale start
voor een fijne wandel- of fietstocht. Heb je geen
eigen fiets meegenomen op reis? Geen probleem.
Huur een fiets op de camping voor een mooie tocht.
Dankzij de ligging aan de rivier de Sûre heb je ook
de mogelijkheid een hengeltje uit te gooien. Bovendien vind je in de omgeving diverse overdekte
zwembaden. Neem een verfrissende duik en keer
terug naar Camping De La Sûre voor een goede
maaltijd in het restaurant. Hier staan zowel Luxemburgse als Franse en Italiaanse gerechten op het
menu.

Uitstapjes maken
vanaf Camping De La
Sure
Het centraal gelegen Reisdorf is het ideale uitgangspunt voor een mooie fietstocht. Het dorp
bevindt zich namelijk aan het fietspad tussen
Echternach, Diekirch en Vianden. Waar gaat de
rit naartoe? Je maakt de route zo kort of lang als
je wilt.
Hoe dan ook kom je onderweg langs prachtige
rotsformaties en glooiende landschappen.
Ook een kanotocht op de Sûre is een populaire
activiteit gedurende de zomer. Een dagje eropuit? Proef Luxemburgse wijnen in Bech-Kleinmacher of herbeleef de Slag om de Ardennen in
Diekirch.

campingdelasure.lu
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Niedersachsen: vakantie
vieren tussen bergen en zee
Wanneer ben je voor het laatst in
verfrissend zeewater gesprongen
of heb je een oude binnenstad bezocht? Verlang je weer naar een vakantie zonder beperkingen en vol
indrukwekkende avonturen? Ga er
dan heerlijk tussenuit naar een van
de mooiste regio’s van Duitsland:
Niedersachsen.
Prachtige natuurlandschappen, fascinerende
vlaktes, kleurrijke velden, beboste bergen, ongerepte rivieren en beken: Nedersaksen is een paradijs voor wandelaars, fietsers en natuurliefhebbers. Van het meest diverse vogelpark tot aan een
openluchtmuseum met wel 230 dinosauriërs. Er
valt hier heel wat te bewonderen!
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Stap in een nieuwe
wereld
Op je wandelschoenen ontdek je Niedersachsen op z’n best. Er zijn talloze wandelroutes die
je niet wilt missen. De ene dag wandel je door
dichte bossen langs steile hellingen, terwijl je
de andere dag geniet van weelderige weiden
en voortkabbelende riviertjes. Een dromerige
rondwandeling? Check! Een uitdagende Brockenklim? Aanwezig! Een strandwandeling met
ondergaande zon? Jazeker! Hier in Niedersachsen vind je altijd een wandeling die bij je past.

Op ontdekkingsreis door deze culinaire regio
Het is zeker geen straf om op culinaire ontdekkingsreis te gaan door Niedersachsen.
Geniet van de traditionele Duitse cultuur, zo
vers vanuit de natuur op je bord! Elk seizoen
proef je weer iets verrassends.
In het voorjaar lik je je vingers af bij Noordzeekrab en schol aan de kust. In de zomer
staan er talloze eettentjes met de zoetste
aardbeien en kersen langs de weg. Ook in
de winter is er genoeg te smullen! En ja, die
ouderwetse boerenkool met worst komt ook
op tafel. Laat je inspireren door typisch Duits
eten uit Niedersachsen!

DE

Helenensee

Niedersachsen
Duitsland

DE C 19
Op zoek naar een gezellige camping? Bingo! Camping Helenensee wordt
jouw volgende vakantiebestemming. In het idyllische Weserbergland vlakbij het dorp Totenmann bij Rinteln ligt Camping Helenensee aan natuurlijk
zwemwater. Heerlijk wandelen door de natuur, zwemmen in het bruisende
water of genieten van de culinaire hoogstandjes in het Italiaanse restaurant. Van rust en ontspanning tot aan actie en beweging: bij Camping Helenensee beleef je gegarandeerd een onvergetelijke vakantie.
50.plussers
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Rond het meer
Bij Helenensee vind je altijd een perfecte kampeerplek. Of je nu een echte kampeerder bent
of pas net komt kijken, iedereen geniet van een
plek op een glooiend terrein tussen de dennebomen. Privacy verzekerd! Na een heerlijk
ontbijt van verse broodjes, genieten jullie dobberend op het water van het meer of in het binnenzwembad. Na een drukke dag nodigt de gezellige bistro je uit om te ontspannen bij de open
haard. Met een drankje en een hapje erbij voel je
je helemaal relaxed!

Externsteine, in het
Teutoburgerwoud
Uitstapjes maken
vanaf Camping
Helenensee

Ga zeker een kijkje nemen bij de Externsteine, in
het Teutoburgerwoud, bij Horn-Bad Meinberg.
Een rostformatie met hoogtes tussen de 20 en de
40 meter, met lange zuilen die ook wel een ‘Tor’
worden genoemd. Uniek natuurverschijnsel in
de deelstaat.

Je valt werkelijk van de ene verbazing in de andere in de omgeving van Camping Helenensee.
Door het dennenbos van Brandenburg zijn er
talloze wandelroutes te maken. Ideaal voor
een actief dagje uit! De omgeving leent zich ook
voor unieke stedentrips. Duik de geschiedenis
in en bezoek de meest majestueuze burchten
en kastelen. Ontdek je de natuurwonderen liever vanaf het water? Huur dan een bootje, kano
of surfplank en je bent uren zoet. Wat staat er bij
jullie op de planning?

www.helenensee.de

TIP!
Op de UNESCO lijst van werelderfgoed:
Slot Corvey in Höxter. Pràchtig!
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Genieten van rust in de
bosrijke omgeving van
Nordrhein-Westfalen
Nordrhein-Westfalen is een streek
in het westen van Duitsland. De
streek ligt midden in een bosrijk gebied en is erg dunbevolkt. Bossen
in de omgeving zijn bijvoorbeeld
het Westerwoud, Siegerland, Sauerland en Bergische Land. Dankzij
de vele bossen is dit gebied uitermate geschikt voor actieve vakantiegangers. Vele wandelaars en
fietsers zijn je al voorgegaan. Ben
je een liefhebber van een dagje
shoppen? Ook dan kun je je hart
ophalen in Nordrhein-Westfalen.

Actief genieten in
de prachtige
omgeving van
Nordrhein-Westfalen
De deelstaat Nordrhein-Westfalen is ideaal
voor een actieve vakantie. Jaarlijks vinden
vele fietsers hun weg naar dit mooie gebied.
Of je nu een mountainbiker bent of graag
wielrent: voor iedere fietser is er een route
naar wens. Sta jij in de winter graag op ski’s?
Breng dan een bezoek aan het mooie Sauerland. Dit zeer geliefde wintersportgebied trekt
jaarlijks veel Nederlanders. Over het gehele
jaar is Nordrhein-Westfalen dus een fijne bestemming voor je vakantie.

Grote steden als Düsseldorf en Keulen liggen binnen handbereik. Wil je even echt ontspannen?
Bezoek dan een van de thermale baden. Verwen
je huid met een modderbad of kom tot rust in een
van de mineraalbronnen.
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Ontdek de steden van Nordrhein-Westfalen
Vanaf de campings in de streek zijn er ontzettend veel steden die je kunt ontdekken. Bezoek
de prachtige dom van Keulen of ga een dagje
shoppen in de stad. Voor de leukste winkels
ben je in de Cologne’s Schildergasse aan het
juiste adres. Dit is de nummer 1 straat als het
gaat om winkelen in Duitsland. Na een drukke
dag in steden als Düsseldorf en Keulen keer je

DE

voor een rustige avond terug naar de camping
of blijf je nog even hangen in de stad voor een
lekker drankje op het terras. Voor een dagje
ontspanning bezoek je een van de thermen in
de buurt. Hier kom je volledig tot rust in de
baden of warm je op in de sauna’s. Je keert
ongetwijfeld uitgerust terug van je verblijf in
Nordrhein-Westfalen.

..

Wesercamping Hoxter
Nordrhein Westfalen
Duitsland

DE C 134
Op een rustige pittoreske locatie direct aan de rivier de Weser vind je Wesercamping Höxter. Hier kom je bij en geniet je van de prachtige natuur.
Binnen tien minuten lopen, sta je in het centrum van Höxter. Hier wandel
je door de authentieke straatjes en strijk je neer bij een van de gezellige
terrasjes. Ga lekker zitten op het dorpsplein van de stad of bekijk een van
de abdijen en kloosters in de omgeving. Nordrhein-Westfalen heeft een rijke geschiedenis, wat de regio interessant maakt voor een cultureel tripje.
Ook nodigt de omgeving van Wesercamping Höxter uit tot het beoefenen
van diverse watersporten. Ga gezellig waterfietsen of maak een mooie
tocht met de zeilboot. Wesercamping Höxter heeft voor ieder wat wils.
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Beleef een fijne tijd bij
Wesercamping Höxter

Op Wesercamping Höxter vind je zowel een
broodjesservice als een campingwinkel. Na
een goed ontbijt kan de dag van start gaan.
Neem een verfrissende duik in het natuurlijke zwemwater of bezoek het zwembad
naast de camping. Hier kun je voor een
schappelijke prijs gebruik van maken. Ben je
graag actief op vakantie? Dan kun je je hart
ophalen bij Wesercamping Höxter. Sla een
balletje op de tennisbaan of speel een potje
midgetgolf. Bovendien maak je schitterende fietstochten door de omgeving op een
fiets van de camping of je eigen fiets.

Ontdek de prachtige
omgeving van
..
Wesercamping Hoxter
De omgeving van Wesercamping Höxter nodigt
uit om ontdekt te worden. Het centrum van Höxter is rijk aan historie. Hier wandel je langs het
historische stadhuis of bekijk je de adembenemende kerken. Ook vind je in Nordrhein-Westfalen vele musea die een bezoekje waard zijn.
Breng bijvoorbeeld een bezoek aan het glasmuseum in Boffzen of bezoek een van de vele kastelen tijdens een fietstocht door de omgeving.

www.wesercamping-hoexter.de
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Beleef de
verbazingwekkende..
schoonheid van Slovenie
Geniet van een veelzijdige vakantie in het ongerepte Slovenië. Het
land bestaat uit prachtige bergpartijen en een schitterende kustlijn.
De veelzijdigheid en het onaangeroerde karakter maken Slovenië
tot een vakantiebestemming die
steeds populairder wordt onder
reizigers. Hoewel het eerst vooral
werd gezien als doorreisland, hebben steeds meer vakantiegangers
de keuze gemaakt om een standplaats te kiezen in Slovenië.
Ongeacht het seizoen is er namelijk altijd iets te
beleven. Zoek jij de rust gedurende jouw vakantie? Dan ben je in Slovenië aan het juiste adres.
Maar ook avonturiers vermaken zich hier optimaal.
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Ontdek de
veelzijdigheid van
het wonderschone
Slovenië
Er valt ontzettend veel te beleven in dit schitterende land. Van prachtige kastelen tot
aan majestueuze bergen en helderblauwe
meren: een vakantie in Slovenië zal je verbazen. Cultuurliefhebbers kunnen hier hun
hart ophalen. Bezoek bijvoorbeeld een van de
interessante musea of verwonder je over de
historische architectuur van het land. Ook
de wandelfanaten zullen heel gelukkig worden van een verblijf in Slovenië. Je vindt hier
namelijk wandelpaden die je leiden langs de
mooiste natuur. Daarnaast voer je hier diverse
andere sporten uit zoals raften, kanoën, paragliding en zelfs skydiving.

Ervaar de diverse gebieden in Slovenië
Een groot deel van Slovenië is bedekt met
donkergroene bossen en berglandschappen,
vooral in het noordelijke gebied van de Alpen.
Nationaal Park Triglav is hier een van de hoogtepunten. ‘s Winters is dit een bekend skigebied
en gedurende de zomer maak je hier wandelingen, beklim je bergen of ontdek je het natuurpark met de mountainbike. Daarnaast is Lake

SL

Bled een meer dat je zeker niet mag overslaan.
Dit meer is ideaal voor een kanotocht of een
verfrissende duik. Het meer blijft zo verfrissend
door de vele beekjes en riviertjes die in het meer
uitmonden. Vergeet je ook niet het eiland middenin het meer te bezoeken? Voor een dag ontspannen is een bezoek aan een van de thermale
baden een aanrader.

Camping Danica
Vipava-vallei
..
Slovenie

SL A 10
In het hart van de Julische Alpen vind je Camping Danica. Deze fijne camping ligt in de buurt van het meer van Bohinj. Aan de rivier de Sava geniet
je van een schitterend uitzicht op het Triglav-gebergte. Met maar liefst 700
plaatsen zit er voor iedereen wel een plek bij. De camping is gedurende het
hele jaar open, wat de camping ook geschikt maakt als uitvalsbasis voor
jouw skivakantie. Vanaf Camping Danica bevind je je zo op de witte skipistes van het Triglav-gebergte. In de zomer maak je hier mooie wandeltochten of ontdek je het gebied met de fiets.
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Beleef een fijne tijd bij
Camping Danica

Camping Danica is uitermate geschikt voor
een rustig verblijf. Ga je dag fris van start
met een duik in het natuurlijke zwemwater en droog vervolgens op in het warme
Sloveense zonnetje op je ligbed.
Ben je graag actief op vakantie? Sla bijvoorbeeld een balletje op de tennisbaan of kies
voor een potje volleybal. Daarnaast kun je
een fiets huren op de camping om op ontdekkingstocht te gaan door de omgeving.
Heb jij je wandelschoenen ingepakt? Met
de vele wandelroutes komen deze zeker van
pas. Vanaf Camping Danica worden er ook
gratis begeleide wandel- en fietstochten
georganiseerd. Deze vinden zowel overdag
als ‘s avonds plaats. ‘s Avonds gaan deze
gepaard met fakkels en verhalen over de legendes van het gebied.

Ontdek de natuurrijke
omgeving van
Camping Danica
Rondom Camping Danica lonkt het avontuur. In
het Triglav Nationaal Park verbaas je je over het
majestueuze berglandschap, terwijl je geniet
van het heldere water van het meer van Bohinj.
Laat je adrenalinepeil stijgen tijdens het raften
over de rivier of ontdek het gebied al peddelend
met de kano. Op zoek naar nog meer uitdaging?
Ga parasailen en bekijk het gebied vanuit een
ander perspectief. Camping Danica is daarnaast een ideaal vertrekpunt voor een mooie
wandeltocht. Bovendien is er een nieuwe fietsroute van 15 kilometer die je brengt langs al het
moois van de Julische Alpen.

Na een dag vol activiteiten schuif je aan in
het restaurant op de camping. Hier worden
typisch Sloveense avonden georganiseerd,
zodat je het land ook op culinair gebied leert
kennen.

tdbohinj.si
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Eindeloze
ontdekkingstochten ..
op de fiets in Normandie
In Normandië is het heerlijk fietsen
over de voie vertes, die het groene achterland van de regio piekfijn
blootleggen. Deze rustige fietspaden tellen maar liefst 700 kilometer
en worden op een hard tempo uitgebreid. Tel daar de 900 kilometer aan
bestaande binnenwegen en autovrije paden bij op, en je begrijpt dat
je niet snel uitgefietst bent in Normandië.
Bovendien kan een fietstocht in deze authentieke
Franse regio goed gecombineerd worden met een
ontdekkingsreis door de cultuur en gastronomie
van Normandië. En dat terwijl je sportief bezig
bent!

De regio van
iedere fietser
Normandië: de regio van de D-Day-stranden,
de pittoreske dorpjes en het schiereiland Mont
Saint-Michel. Maar ook dé fietsregio waar sportieve en recreatieve fietsers zich goed kunnen
vermaken. Het aanbod aan routes is ruim en iedere tocht is uniek in zijn soort.
Een route voor een ochtend of middag fietsen is
zo uitgestippeld, maar de onvermoeibare fietsfanaten willen zich vast wagen aan een van de
zes lange afstandsroutes.
La Véloscénie, La Seine à vélo en La Vélo Francette zijn volgens kenners de routes die het
waard zijn om je fietsweekend mee te vullen.
Zoek je een route die voor een paar uur vermaak
zorgt? Ook dan zul je genoeg opties in de omgeving vinden. Het grotendeels vlakke karakter
van de kustregio is terug te zien in de routes en
daardoor ook voor vakantiegangers te behappen die voor de fun op de fiets stappen.
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Variatie van Normandië
Qua grootte doet Normandië denken aan België, waardoor het voelt alsof je je binnen een
niet al te groot tijdsbestek in een compleet andere omgeving bevindt. De regio Normandië
bestaat uit vijf verschillende departementen,
waarvan Seine Maritime, Calvados en De Manche aan de kust liggen. Hier bepalen rotsen,
stranden en kliffen het straatbeeld. Trek je het

binnenland in, dan vind je daar Eure en Orne.
De afwisseling tussen de kustgebieden en de
groene natuur in het binnenland maken dat de
landschappen tijdens het fietsen niet vervelen.
Fiets je het ene moment door de bossen, sta je
het volgende moment midden tussen de akkers.

Sporen uit het verleden die nog bewaard
zijn gebleven
Onderweg zul je hoe dan ook genieten van alle bezienswaardigheden die
op je pad komen. De sporen van de Tweede Wereldoorlog zijn nog altijd niet
uitgewist en daardoor ga je hier voor even terug in de tijd zodra je aan een
route begint die langs de kust leidt.
Ook in het binnenland zijn de historische elementen nog goed zichtbaar. Natuurlijke hotspots, indrukwekkende architectuur en gaarden ontbreken niet
in de regio.

FR

La Gallouette
..
Normandie
Frankrijk

FR-A-013a
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Camping La Gallouette vind je op vijf minuten van het strand van SaintVaast-la-Hougue. Het is hier heerlijk toeven als je een echte strandfan bent!
Wie liever in de buurt van zijn eigen kampeeraccommodatie blijft hangen,
vermaakt zich met de faciliteiten op de camping. Een duik in het buitenzwembad, een potje bowlen of gewoon genieten van de zon op je eigen terras. Het kan allemaal op La Gallouette! Na een fijne dag vol ontspanning of
activiteit is het tijd om weer op te laden in je eigen chalet of mobile home.
Voorzien van een badkamer en kookruimte geniet je hier van dezelfde luxe
als thuis. Als je juist liever verbonden wilt zijn met de natuur, word je vast
blij van de staanplaatsen. Kampeergeluk voor iedereen!

Animatie op La Gallouette Crossen door Normandië
Je vrije tijd besteed je goed op La Gallouette.
in een cabriolet
Tijdens het hoogseizoen worden hier de leukste activiteiten georganiseerd waar jong en
oud van kan genieten. Shows, concerten en
bingoavonden staan een keer per week op het
programma en ook overdag is het pret alom. Jij
draait je hand vast niet om voor een potje beachvolley of tennis! Liever op eigen gelegenheid vermaak zoeken? Neem een duik in het
verwarmde zwembad, raak wat energie kwijt
op het multisportterrein of doe mee met een
Frans potje petanque. Af en toe is het ook heerlijk om te genieten van de stilte met een goed
boek. Dat kan in de leeszaal of op een bedje aan
het zwembad.

In een cabriolet over de kleine wegen van het
Kanaal toeren klinkt voor velen als een droom.
Dat kan op La Gallouette werkelijkheid worden,
want tijdens een kampeervakantie huur je hier
binnen een handomdraai een 2CV Citroën om
op eigen houtje de omgeving te verkennen. Ideaal om op een originele manier kennis te maken
met je vakantiebestemming. Plan zeker een
stop in bij Cap de la Hague, Barfleur en Gatteville-le-Phare. Liever even de auto inruilen
voor de benenwagen? Maak een stop om alle
geheimen van het Val de Saire te leren kennen.
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Verwen de mond met de lekkerste gerechten
De Normandische gastronomie zal bij velen in
de smaak vallen en tijdens een vakantie in de
regio is het dan ook het perfecte moment om te
genieten van alle lokale specialiteiten. Groot
favoriet zijn de versgevangen zeevruchten die
recht uit de Noordzee komen. Volg het lokale
recept om ze in je eigen accommodatie te bereiden of breng een bezoek aan het restaurant
op de camping om daar te genieten van alle

www.camping-lagallouette.fr
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lekkernijen die Normandië rijk is. Oesters, mosselen of vis… de enige vraag die jij jezelf hoeft
te stellen is voor welke smaakbeleving je vandaag weer gaat. Een andere leuke manier om
de keuken te leren kennen is om in de omgeving
de verschillende fabrieken en brouwerijen
te bezoeken. Een kijkje bij de koekjesfabriek,
brouwerijen en molens: leuke uitjes voor jong
en oud!

Grenzeloos
fietsplezier in
Pays-de-la-Loire
Variatie is het woord waarmee Paysde-la-Loire zich het beste laat omschrijven. De regio tussen de Atlantische kust en Val de Loire barst van
de natuur en aan erfgoed ontbreekt
het hier allerminst. Geen wonder dat
de fiets hier de voorkeur geniet als
we het hebben over het ontdekken
van de natuur. De grotendeels autoluwe wegen bieden je als fietser de
mogelijkheid om dichterbij dan ooit
de unieke kenmerken van Pays-dela-Loire te bewonderen. Met vrienden, familie of gewoon samen met je
partner!
Een steengoede conditie is dankzij het vlakke karakter van de regio niet vereist om alle pracht en
praal te ontdekken, waardoor de routes voor iedereen zijn. Tijd om op de fiets te stappen en je ogen
goed de kost te geven.

Bepaal je
eigen koers in
Pays-de-la-Loire
Een fietsvakantie in Pays-de-la-Loire staat voor
ongekende vrijheid. Fiets vergezeld door serene
rust over wegen waarlangs natuur haar eigen
gang gaat en cultuur optimaal te proeven is.
Met ruim 3000 kilometer aan paden lijken de
mogelijkheden op de fiets ongelimiteerd. De
recreatieve fietsers zullen vast hun heil zoeken
op de fietslussen die door onbedorven natuur
en pittoreske steden leiden, terwijl de geoefende fietsfanaten zichzelf kunnen uitdagen op de
grotere fietsroutes.
De Loire wordt doorkruist door drie riante routes die fietstoeristen met enige ervaring weten
te verleiden om op de fiets te stappen. La Loire à Vélo, La Vélodyssée of La Vélo Francette
weten individueel en samen een fietsvakantie in
de Loire tot een succes te maken voor geboren
fietsers.
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Fietsen onder het genot van een zachte zeebries
Met de Atlantische Oceaan binnen handbereik
heb je altijd de mogelijkheid om te genieten
van een frisse zeelucht en de wind die door je
haren gaat. De zandstranden lijken hier eindeloos en de vele haventjes zorgen voor sfeer die
je aan zee verwacht. Het aantrekkelijke landschap maakt dat je de kustlijn het liefst van

noord naar zuid wilt af fietsen. Met als unique
selling points? De vele parken die vol liggen met
oesters, zoutwinningsgebied en dennenbossen. Ook de eilanden die je vlak voor de kust
ziet liggen zijn buitengewoon geschikt voor de
fiets. Plan dus snel je bezoek aan Noirmoutier
en Yeu!

Kies voor groen en trek het binnenland in
Pays-de-la-Loire wordt niet alleen geroemd
door haar fietsvriendelijke kustgebieden,
maar ook door het groene binnenland waar de
ene na de andere schat opduikt. Op de werelderfgoedlijst van UNESCO is deze regio alom
bekend en dat maakt dat je hier voor het bewonderen van cultureel erfgoed en de mooiste

FR

natuurlijke sites aan het juiste adres bent. Wat
je hier zoal kunt verwachten? Bouwkunsten
van tuf- en leisteen, abdijen die je weer laten
geloven in sprookjes en flora en fauna waar je
oog nog niet eerder op was gevallen. En dat allemaal terwijl je lekker actief bezig bent op de
fiets. Een genot voor lichaam en geest!

Camping le Deffay
Pays-de-la-Loire
Frankrijk

FR-A-163
Tussen de glooiende heuvels van Pays-de-la-Loire vind je gezinscamping
Le Deffay. De natuur is hier je beste vriend, want het Régional de la Grande
Brière park ligt hier om de hoek. Kijk je verder dan de heuvelachtige berglandschappen, dan doemt daar de kust en het beroemde strand van La
Baule op. Het beste van beide werelden dus! Al hoef je voor rust, natuur
en ontspanning niet ver te zoeken. Op het landgoed van 350 hectare ben je
namelijk altijd omringd door alle tinten groen. Niet bang voor dieren en je
vakantieadres vast tot in detail leren kennen? Stap op de rug van een paard
en maak een tocht over het beboste landgoed. Het lijkt hier haast alsof je
de hoofdrol speelt in een populair sprookje!
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Duik in de geschiedenis van
het domein
Camping le Deffay is uniek in zijn soort en zeker geen standaard camping. Dit familielandgoed
stamt uit de 12e eeuw en is sinds jaar en dag een
heerlijke plek om een vakantie onder de Franse zon
door te brengen. Het landgoed mag dan misschien
eeuwen oud zijn, aan de faciliteiten is dat allerminst
af te lezen. Voor het hele gezin zijn hier faciliteiten
aanwezig die een onbezorgd verblijf verzekeren.
Een fijn zwembad, volleybalveld en een petanquebaan… met het authentieke vakantiegevoel zit het
hier dus wel goed! Voor de kleine gasten zijn er ook
diverse spelletjes te ondernemen die uren plezier
bezorgen. Hoewel de Pays-de-la-Loire een groot
aantal zonuren kent, kan het ook wel eens voorkomen dat het een dagje wat minder weer is. Het
zwembad is gelukkig overdekt en verwarmd, waardoor koukleumen gewoon kunnen genieten van
zwemplezier. Dag in, dag uit!

Op avontuur in de
regio die vele
schatten rijk is
Sportfanatiekelingen kunnen hun geluk niet
op in de regio Pays-de-la-Loire. Langs de camping kronkelen diverse paden die al joggend,
fietsend of wandelend ontdekt kunnen worden. Nog meer leuke activiteiten die met het
hele gezin ondernomen kunnen worden, zijn
ongetwijfeld het boomklimmen op 10 meter
hoogte, quadrijden en golfen.
Benieuwd naar de mooiste spots in de omgeving? Het Grande Brière Park, Saint Nazaire,
Guérande en La Baule. Bij de receptie vertellen ze je met alle liefde meer over deze Franse
hoogtepunten.

Accommodaties in alle
soorten en maten

Fietsroutes rondom
Camping le Deffay

Op Camping Le Deffay zijn diverse accommodaties
gesitueerd die te huur zijn voor één of meerdere
nachten. Je kunt dus zo lang verblijven op Camping Le Deffay als je zelf wilt. Chalets, residenties
en stacaravans maken je droomervaring van een
verblijf op Camping Le Deffay compleet. Zeker is
dat iedereen hier wel een accommodatie vindt die
aansluit bij zijn of haar voorkeuren. Zelfs de rasechte kampeerders die het gelukkigst zijn in hun eigen
tent, camper of caravan. Voor de echte sprookjeservaring moet je in het kasteel zijn, waar een aantal
prachtige chambres d'hôtes te vinden zijn.

Met Parc National de Brière als achtertuin heb je
op Camping le Deffay altijd voldoende mogelijkheden om de natuur in te trekken. Een fiets is binnen
een handomdraai gehuurd en daarna staat niets
een heerlijke tocht meer in de weg. Van mei tot en
met september kun je genieten van de flora en fauna rondom de moeraseilanden die in deze periode
hun charme volop tonen. Met de themapaden kun
je dus niet fout gaan en ontdek je op een aangename wijze de kenmerken van de Loirevallei en haar
landschappen. Voor de afwisseling een tocht maken die je buiten het natuurgebied leidt? Zelfs dan
heb je keuze uit voldoende andere routes voor zowel korte als lange tochten om de streek van La Brière meester te worden. Met deze tips begin je altijd
aan een mooie route.
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Afstand
10 km

1 La Brière des Îles
Tijdens de route La Brière des Îles bewonder je in
ruim een half uur fietsen een groot aantal eilanden
die zich in de moerassen van Brière gevestigd hebben. Van drukte is hier zeker geen sprake, waardoor
je op je eigen tempo geniet van alle schatten die de
natuur rijk is. Het is onmogelijk om niet weg te dromen in deze dwaaltuin van kanalen, hoogstaand
riet en uiterwaarden. Tussen het groen vind je her
en der typerende huisjes van riet die de landschappen vullen met hun karakter.

Ook tikt de route Saint-Joachim aan, waar je proeft van de Franse sfeer.

Afstand
49 km

2 Route “De vrijheid om te fietsen”
Ultieme vrijheid… die ervaar je op de fiets en op de
route van L'Île Gouère naar Ile de Aignac! De balans
tussen stad en natuur is optimaal tijdens deze route, waardoor je van allebei voldoende meekrijgt.

Enkele grote steden als Besné, en Saint-Malo-de-Guersac en Saint-Joachim nodigen je uit voor
een kijkje op deze 49 kilometer tellende tocht.

Afstand
00 km

3 Van Parc de Brière naar
Saint-Nazaire
Op zoek naar een simpele route die geschikt is
voor het hele gezin? Fiets van Parc de Brière naar
Saint-Nazaire! Een groot gedeelte van het pad bestaat uit een aangename groene weg die langs de
moerassen van Brière kronkelt. Laat de Belvédère
van Rozé en de brug van Saint-Nazaire zeker niet
voor wat het is, want dit zijn -letterlijk en figuurlijkde hoogtepunten van de tocht.

Uitzicht op de klokkentorens en de groene panorama's zullen je vast bevallen.
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Overige aanraders
Cap à Vélo trail - 105 kilometer
La Carene à Vélo trail - 105 kilometer
Route “Over rustige wegen”- 52 kilometer

www.camping-le-deffay.com

..

Karinthie de regio om
jezelf in de watten
te leggen
In Karinthië krijgt ontspannen op
vakantie gaan een geheel nieuwe
betekenis. In het zonnige zuiden van
Oostenrijk nodigen 200 zwemmeren
je uit voor een bad. Het schitterende water, het aangename klimaat
en het mooie landschap vormen het
perfecte decor voor jouw vakantie.
En verder is Karinthië een echt wandelparadijs!
Hier is het op en top genieten, zelfs met zomerse temperaturen. Ontspannen lijkt bijna vanzelf
te gaan. Krijg jij al zin om te vertrekken naar het
zuidelijke balkon van de Alpen?

Van wellness tot
wandelen
Karinthië lijkt bijna gemaakt voor intense ontspanning, want er is voor ieder wat wils. Of je nu
houdt van traditionele charme of innovatieve
facetten, de regio heeft alles in huis. Vanuit de
meer-sauna’s duik je zo het kraakheldere water
in van de mooiste meren van de Alpen.
Er is een fantastisch aanbod aan zeer hoogkwalitatieve en spectaculaire wandelroutes, met
voldoende uitdaging voor de ervaren wandelaar of ontspanning voor wie het wat rustiger
aan wil doen. Je vindt zelfs prachtige houten
uitkijkligbanken onderweg, op vaak zeer panoramische punten.
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Terug naar
Nederland als een
betere versie van
jezelf
AT

Vakantie draait niet alleen om het onthaasten
van de alledaagse wereld, maar het zorgt er
ook voor dat je aan jezelf kunt werken.
Ervaar de serene rust in de bergen of Alpenvelden die je meevoeren naar de oorsprong van
de magische flora en fauna. Maak stap voor
stap je hoofd leeg, want elk wandelpad in Karinthië brengt je naar een nieuwe, nog onbekende bestemming.

Rutar Lido
..
Karinthie
Oostenrijk

AT H 116
Op zoek naar een vakantie in het midden van de ongerepte Oostenrijkse natuur? Dan ben je bij Rutar Lido aan het juiste adres! Dit heerlijke naturistenvakantiedorp nodigt je uit voor een ontspannen vakantie, zoals je dat nog
nooit hebt meegemaakt. De camping is gevestigd in het Jauntal, het zonnigste en zuidelijkste gedeelte van Karinthië. Met uitzicht over de kristalheldere baden, uitgestrekte weiden en bergen van de Karawanken is het elke dag
weer genieten. Voor een verwende feel-good vakantie in harmonie met de
natuur ga je ongetwijfeld naar Naturistenferiendorf Rutar Lido K.G.!

Laat je betoveren
Elke dag opnieuw zul je versteld staan van de rustige ambiance op de camping. Het is heerlijk om dagen even helemaal niets te doen, maar soms wil je
ook wat spanning beleven. Zo organiseert de camping een uitgebreid sportprogramma voor jongeren
en een entertainmentprogramma voor de hele familie. Ga jij de uitdaging aan met een potje tennis of
boogschieten midden in de natuur?
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Of haal jij liever de voetjes van de vloer tijdens de
gezellige dansavonden? Niet alleen de hele familie
is welkom, ook honden zijn gewenste bezoekers op
de camping. Tijd voor een douche? De hond gaat
mee onder de hondendouche. En ‘s avonds na een
heerlijke ontspannen vakantiedag trek je je terug in
je eigen accommodatie. Voor elke campinggast is
er een namelijk een plekje naar zijn of haar voorkeur. Of dit nu aan het meer, dichtbij de zwembaden of op de uitgestrekte wei is.

Ontspannen geblazen!
Of je nu zin hebt in een dagje wellness of een
prachtige wandeltocht, bij Rutar Lido kan het
allemaal! Echte saunaliefhebbers halen hun
hart op in het uitgebreide wellnesscentrum
van de camping. Je gaat van massagestoelen,
naar een biosauna met kristalelementen om
vervolgens een duik te nemen in het overdekte zwembad. Het grote zwembad beschikt over
een whirlpool, massagejets en een buitenzwembad in de zomermaanden. Genoeg van
het ontspannen in het zwembad? Dan strijk je

neer op een van de ligstoelen op het dak. De
kampeerders die de wandelschoenen hebben
ingepakt komen volop aan hun trekken in de
dalen en de bossen. Loop je toch liever door de
bergen? Dan liggen de Karawanken op korte
afstand.

Wellness in de omgeving
De omgeving van Karinthië is uitermate geschikt
voor een ontspannen vakantie. Het warme bronwater en de schitterende badhuizen met uitzicht op de
Karinthische bergen en meren, doen de stress van
alledag snel vergeten. Ook in de nabije omgeving
van Rutar Lido vind je ontelbaar veel badhuizen,
wellness- en beautycentra. Ben je benieuwd waar
jij echt even helemaal kunt onthaasten? Hieronder
vind je een top 3 van rustgevende activiteiten.

www.rutarlido.at
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Bewandel de bergen van
Tirol en wordt een met
de omgeving
Waar wandelen in Tirol voor staat? Voor het aanschouwen van indrukwekkende landschappen en mooie uitzichten over bergtoppen. De Alpen
van Tirol laten zich van hun beste kant zien tijdens een wandeltocht. Voor
échte bergbeklimmers zijn er tal van avontuurlijke routes te ontdekken.
Maar ook voor families zijn er themapaden met speciale speeltuinen en
avonturenparken waar kinderen zich prima vermaken. En voor wie de
hond ook meeneemt, Tirol is rijk aan speciale hondenhotels voor een
zorgeloze wandelvakantie.

Bewandel jouw pad
Dus waar gaat jouw wandeltocht naartoe?
Welkom in de machtige Tiroler bergwereld
met meer dan 15000 km aan bewegwijzerde
wandelpaden. Of je nu gaat voor een adelaarswandeling, culinaire tocht of parcours tijdens
zonsopgang, in Tirol hebben ze jouw ideale
wandeltocht! Voor de echte avonturiers zijn er
maar liefst 6 langeafstandswandelingen te maken. Van de Karnischer Höhenweg in Osttirol tot
aan de Lechtaler Höhenweg: je wandelt door de
hele regio.
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Geliefde wandelbestemming
Waarom is Tirol als wandelbestemming eigenlijk
zo geliefd? Van natuurreizen tot aan huttenbergtochten, winterwandeltochten en fakkeltochten:
je kan het zo gek niet bedenken of je kunt de
wandeling die aansluit op jouw wensen maken.
Het hoogtepunt van een wandelvakantie in de
bergen?

wandelroutes door Tirol zijn er in vele soorten en
maten en van alle niveaus. Je kunt heerlijk pauzeren of overnachten in de leukste berghutten. Ben
jij al overtuigd?

Een wandeling bij zonsopgang! Wanneer de eerste zonnestralen de bergtoppen raken kijk je je
ogen uit. Je hebt nog nooit zoiets moois gezien.
Dat was het vroege opstaan echt wel waard! De

AT

Seencamping Stadlerhof
Tirol
Oostenrijk

AT-B-042
Seencamping Stadlerhof is een gedeeltelijke terrassen-camping. De ongeveer 150 kampeerplaatsen variëren in afmeting en liggen deels op terrassen in een rustige parkachtige omgeving. Een nette camping in een schitterende omgeving, waar je je vakantie kunt doorbrengen op de manier die je
zelf bepaalt. Zoals de naamsaanduiding “SeenCamping” al doet vermoeden, ligt de camping in de omgeving van de warmste Tiroler meren.
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Parkachtige gedeeltelijke terrassencamping in
een werkelijk schitterende omgeving
Er zijn uitgebreide sanitaire voorzieningen, met
op een hoger gelegen deel van de camping een volledig nieuw en zeer modern sanitairgebouw. Seencamping Stadlerhof kent uitgebreide mogelijkheden tot het huren van eigen sanitaire ruimten.
Vanuit de ingang van het restaurant zijn het zwembad en de wellness bereikbaar.

De hele wellness-ruimte bestaat uit meerdere
en verschillende sauna-cabines, meerdere relax-ruimten en een FKK-tuin. Ook het zwembad
en directe omgeving biedt meerdere baden, rust,
ruimte en een zonneweide. Daarnaast kent Seencamping Stadlerhof in het wellness-bereich ook
een solarium met meerdere mogelijkheden.

Typisch Oostenrijkse
gerechten
In het prachtige restaurant Genuss Schmied’n
is het al jaren zeer goed toeven. Door de
Gastheer en zijn team is een zeer mooie kaart
gepresenteerd. De gerechten zijn overwegend
typisch Oostenrijks.

En de winter, niet te
vergeten!

Voor
‘de Sportieve Kampeerders’
Wil je actief aan de slag? Je kunt fietsen, wandelen,
zwemmen of rustiger genieten van het wellness
centrum op de camping. En het eigen zwembad is
niet overdekt, zomer en winter (verwarmd) in gebruik
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Met de samenvoeging van de twee Tiroolse skigebieden gaan Alpbachtal en Wildschönau, heeft
Tirol een ruim wintersport gebied. Het nieuwe skigebied schittert onder de naam “Ski Juwel Alpbachtal Wildschönau”. De twee rustieke Tiroolse
skigebieden zijn nu vanuit Inneralpbach verbonden met een nieuwe 8-persoons gondel en bieden
47 geweldige liften en 145 km pistes met gegarandeerde sneeuw. Door de grotere omvang behoort
het skigebied tot de top tien van in totaal 78 Tiroler skigebieden! Skiën in het Alpbachtal - dat is
een afwisselende sportbelevenis in de bergen van
de Kitzbüheler Alpen.

Geen eigen tent, caravan of
camper?
Geen nood, Seencamping Stadlerhof heeft voor
iedere vakantie meerdere appartementen in de
aanbieding. Er zijn diverse bijzondere aanbiedingen, ook speciaal gericht op 50+ kampeerders.
Dus helemaal geschikt voor deze gids! Bekijk daarom vooral hun website even:

www.camping-stadlerhof.at
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..
Midi-Pyreneeen
Wie een uitdaging niet uit de weg
gaat, moet een wandelvakantie
naar de Pyreneeën plannen. De natuur is hier van een ander niveau en
de landschappen gevarieerd van
aard. Dat maakt dat je hier voor
een actieve vakantie aan het juiste
adres bent. Wie de Alpen gewend
is, kan in de Pyreneeënmeer grillige bergen verwachten die spectaculaire beklimmingen beloven.
Verder weten de Midi-Pyreneeën
veel moois te bieden aan ieder die
hier een wandelroute begint.
Vele steden, middeleeuws erfgoed en natuurlijke
hotspots wachten hier op je. Dat betekent dat je
tijdens het wandelen ook direct kennismaakt met
het karakter van de streek.
Of je nu een ervaren of onervaren wandelaar bent,
je voelt je hier altijd thuis
dankzij de gevarieerde routes!
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Variatie om te voet
te ontdekken
Bestaande uit de departementen Ariège,
Aveyron, Gers, Haute-Garonne, Hautes-Pyrénées, Lot, Tarn en Tarn-et-Garonne is er genoeg moois om doorheen te
wandelen tijdens je verblijf in de Midi-Pyreneeën. Onderweg zullen gletsjers, bergweiden en bossen aan je voorbij zoeven en
je komt diverse herinneringen uit het verleden tegen op de routes. Wat wil je nog meer?
Overigens zijn de wandelpaden zelf ook heel
gevarieerd. Van kleine weggetjes tot bredere
paden: je vindt het hier allemaal. Zet koers
naar het Massif Central om daar het middengebergte met onder andere de Pas de Peyrol
te ontdekken. Toppen tot 1600 meter gegarandeerd! Reis naar het westen om daar door
de Franse Pyreneeënpas Tourmalet te lopen
of fietsen. Fietsfanaten zullen dit gebied wellicht herkennen, want in 1920 werd de Ronde
van Frankrijk hier voor het eerst opgenomen.

Wandelplezier voor iedereen
Wandelaars verzamelen zich maar al te graag in
de Midi-Pyreneeën. Met duizenden kilometers
aan bewandelbare wegen is hier genoeg mogelijkheid om wat energie kwijt te raken. Niet voor
niks wordt dit gebied ook wel het paradijs voor
ieder soort wandelaar genoemd! De categorieën

variëren hier van relaxte tochten voor het hele
gezin tot aan stevige tochten die flink wat uithoudingsvermogen vergen. De enige vraag die
je jezelf hoeft te stellen is of je een tocht wilt maken van enkele uren, een hele dag of een meerdaagse tocht.

Bepaal je eigen koers in de Midi-Pyreneeën
Het fijne aan een wandelvakantie in de Midi-Pyreneeën is dat je zelf je eigen route kunt uitstippelen. Alle routes zijn namelijk bewegwijzerd
en sluiten naadloos op elkaar aan. Dat betekent
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dat je zelf bepaalt welke kant je op loopt. Vergeet onderweg niet te genieten van de prachtige
uitzichten die hier op je te wachten staan, want
dat zijn er nogal wat!

Canoe Gorges
.. du Tarn
Midi-Pyreneeen
Frankrijk

FR Q 009
Schaduwrijke gezinscamping aan de Tarn in een schitterende omgeving
met verwarmd zwembad en eigen watervoorziening. Op viersterrencamping Canoë Les Gorges du Tarn stroomt de rivier de Tarn direct langs de
camping. In de heerlijke rust en de stilte word je helemaal zen van het
zachte geruis van het water. Het is een echte familiecamping met heel erg
vriendelijke mensen, die het je nog echt naar de zin willen maken!

Èchte Franse vakantiegevoel
Heel fijn natuurlijk om te genieten van het water,
zowel erin als erop: huur lekker een kano en maak
prachtige tochten! Of neem natuurlijk een frisse
duik. Daarvoor kun je trouwens ook terecht in het
verwarmde zwembad, voetbal- en badmintonveld. Fijn om te weten: in het “rustige naseizoen”
is het heerlijk kalm op de camping…

Op maar drie minuutjes lopen van de camping vind
je een beregezellig dorpje, waar je genoeglijk jeude-boules spelende mannetjes en het èchte Franse
vakantiegevoel treft…
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Volop comfort op àlle
plaatsen
Alle kampeerplaatsen hebben een eigen watervoorziening en elektriciteit. Wifi is voor de campinggasten gratis op het gezellige, overdekte
terras waar je ook terecht kunt voor een hapje
en drankje.

Prachtige omgeving
Wil je er wel even op uit? In de directe omgeving is
het echt genieten. Van de natuur, de dorpjes, de
fijne terrasjes en de hartelijke mensen! Voor een
uitstapje met de auto is bijvoorbeeld de Gorges
du Tarn een echte aanrader. Maar ook het unieke
Viaduct van Millau is de moeite van het bezoeken
waard! Kortom: genoeg te doen op kampeervakantie op Camping Canoë Les Gorges du Tarn.

www.camping-canoe-gorgesdutarn.com
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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!

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

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

