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Elke reis begint met
een eerste stap…
Wandelen is de ultieme vorm van gezonde beweging. Je
energie wordt vernieuwd zodra je wandelt. Een lichte
wandeling is al voldoende om jezelf weer op te laden. De
paden op, de lanen in.

Wat is er lekkerder dan vanaf een camping middenin de natuur, of juist in een
prachtige stad een zalige wandeling te maken om frisse lucht, betoverende
panorama’s of een inspirerende dosis cultuur op te snuiven? Kamperen en wandelen is een gouden combinatie.

Of je nu kiest voor een slingerend paadje door draaihekjes tussen de koeien in
Zuid-Limburg, een letterlijk adembenemende bergbeklimming op stoere bergwandelschoenen in de Dolomieten of een rustig rondje om op de camping zelf,
een wandeling is een verrijking voor je ziel, een moment van bezinning, even
verstillen van je gedachten en het moordend tempo van alledag.

We hebben een aantal campings en regio’s in deze speciale wandelgids verzameld, die we heel toepasselijk Wandelen hebben genoemd. Routes rond de
camping, in de regio en tips vanuit de campings zelf. Pak je wandelschoenen maar in, want als je van ‘een
rondje om’ met de benenwagen een gewoonte maakt, zul je die goed kunnen
gebruiken. Húp, op pad!

Peteringnavigator

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

Dus informatie, maar vooral inspiratie!
Uitgebreide regiobeschrijvingen
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Tips
Met de kids op wandelvakantie
Er is genoeg te bewonderen en dat zorgt ervoor
dat de Luxemburgse Ardennen voor jong en oud
de ideale uitvalsbasis zijn. Lekker actief bezig zijn
in de natuur en ondertussen de ene na de andere
bezienswaardigheid bewonderen: dat is wat een
vakantie in deze regio zo heerlijk maakt.
Hoewel je routes vindt die jouw conditie flink op
de proef stellen, zitten er ook tochten tussen die

zelfs voor de allerkleinsten prima te bewandelen
zijn. Tussen het lopen door lassen jullie een korte
pauze in en bezoeken jullie een van de steden of
dorpen die je onderweg tegenkomt.

Zo kan de hele familie even bijkomen
voordat jullie de tocht weer vervolgen. Veel
wandelplezier!

Aanraders
Vermaak rondom Das Kreuzeck
Stilzitten is er in de omgeving van Das Kreuzeck
niet bij, want er zijn genoeg to do’s te vinden. Zo
kun je bij slecht weer alsnog een heerlijke duik nemen samen met de kids. Ben je toe aan iets meer
actie? Dan kun je een balletje slaan tijdens het
midgetgolfen of een potje tennis spelen. Met een
manege op een steenworp afstand is er bovendien
niets leukers dan op een paard te stappen en een heerlijke rit te maken. En

natuurliefhebbers? Die halen hun hart op tijdens
een fiets- of wandeltocht in de omgeving.

Mooi verhaal over de camping

Heerlijk wandelen dichtbij de camping

Wandelen
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Genieten van prachtige
natuur in de
Luxemburgse Ardennen
Van burchten tot aan kastelen en van
bossen tot rivierdalen: de Luxemburgse Ardennen bieden eindeloze
mogelijkheden voor een fijne vakantie. Zowel de actieve vakantieganger
als de cultuurliefhebber kijkt zijn
ogen uit in deze mooie regio.
Rondom de Luxemburgse Ardennen vind je prachtige wandel- en fietsroutes, waarmee je de hele
dag onder de pannen bent en lekker kunt bewegen. Daarnaast is het gebied rijk aan cultuur.
Schitterende kastelen, oude burchten en prachtige architectuur trekken veel bekijks. Kortom:
een perfecte locatie voor uitgestrekte tochten.
Reis je mee naar de Luxemburgse Ardennen?

De Luxemburgse
Ardennen bieden
eindeloze
mogelijkheden
voor een fijne
vakantie
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Een sprookjesachtige
omgeving
De Luxemburgse Ardennen staan bekend
om uitgestrekte heuvels met bossen tot zover je kunt kijken en rivierdalen waar je naar
blijft staren. Dat dit gebied jou volledig zal
inpakken met zijn charme is een ding dat zeker is. De rivier de Sauer navigeert je tijdens
een wandeling door de Ardennen en vormt
een rode draad door het Luxemburgse bosgebied. Bovendien kom je onderweg vele
uitkijkpunten en geschiedenisrijke plaatsen
tegen.
Breng bijvoorbeeld een bezoek aan Vianden,
Clervaux en Esch-sur-Sûre, want dit zijn de
steden die jou alles vertellen over de historie
van de Ardennen. Na een uitgebreide wandeling is het de moeite waard om een van de
vele musea in te stappen en je te verbazen
over de talrijke bezienswaardigheden.
Ook nodigen de traditionele gebouwen je
van buiten uit om een blik te werpen op de
binnenkant. Heb je al vakantiekriebels?

Met de kids op wandelvakantie
Er is genoeg te bewonderen en dat zorgt ervoor
dat de Luxemburgse Ardennen voor jong en oud
de ideale uitvalsbasis zijn. Lekker actief bezig zijn
in de natuur en ondertussen de ene na de andere
bezienswaardigheid bewonderen: dat is wat een
vakantie in deze regio zo heerlijk maakt.
Hoewel je routes vindt die jouw conditie flink op
de proef stellen, zitten er ook tochten tussen die

LU

zelfs voor de allerkleinsten prima te bewandelen
zijn. Tussen het lopen door lassen jullie een korte
pauze in en bezoeken jullie een van de steden of
dorpen die je onderweg tegenkomt.

Zo kan de hele familie even bijkomen voordat
jullie de tocht weer vervolgen. Veel wandelplezier!

Kautenbach
Ardennen
Luxemburg

LU-A-017
Welkom op vakantieparadijs Kautenbach! Deze camping ligt op een van de
mooiste locaties in Luxemburg en is al jarenlang een begrip onder vakantievierende families. Hoewel er genoeg te beleven is, is de rust die je hier
zult ervaren wonderbaarlijk.
De stilte van de natuur heeft een ontspannende werking op lichaam en geest en zorgt ervoor
dat jouw vakantie er een voor in de boeken is.
Hoewel je volop wilt genieten van deze periode
vol rust, word je vast enthousiast van de vele

culturele en culinaire uitstapjes die je rondom
Kautenbach kunt ondernemen. Laat je zintuigen prikkelen tijdens een vakantie in de Luxemburgse Ardennen en keer als herboren terug.

Wandelen
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Verblijven als nooit
tevoren
Luxemburg is een aantrekkelijk land voor vakantiegangers uit alle windhoeken. Niet verwonderlijk dus dat je hier kampeerders tegenkomt
met allerlei nationaliteiten. Verblijven naast
je Duitse, Fransen of Belgische kampeerburen
doe je bij Kautenbach in een tent, vouwwagen,
tourcaravan of camper. Het is ook mogelijk om
een vakantieaccommodatie te huren op de camping, waardoor je na aankomst direct je intrede
kunt doen.
Zo heb je de keuze uit een pod, blokhut, complete safaritent of vakantiehuis. Genoeg opties
dus waardoor er vast iets voor je tussen zal zitten! Wat alle plaatsen gemeen hebben is dat ze
beschikken over genoeg ruimte en privacy. Zo
kun je een praatje maken met de buren wanneer
jij dat wilt en verder genieten van de oorverdovende stilte.

Plezier tijdens je vakantie

Actief bezig zijn in
de omgeving

Zo kun je meerdere themawandelingen
maken, op de mountainbike stappen
of kiezen voor een geocachetocht. Een
aantal routes beginnen direct vanaf de
camping, dus voor avontuur is dit the
place to be. Wie een dagje de kids wil
vermaken brengt een bezoekje aan Vlindertuin Grevenmacher of Oorlogsmuseum Bastogne. Zin om cultuur te snuiven?
Breng dan een bezoek aan de geschiedenisrijke steden Clervaux, Vianden of
Echternach.

Op Kautenbach kunnen kinderen echt even
kind zijn dankzij de vele faciliteiten. Zo kunnen
ze zich de hele dag uitleven in de beek, op het
springkussen of in een van de twee speeltuinen.
Ook kunnen ze samen met leeftijdsgenootjes
een balletje trappen op het veldje. Voor meer
interactief vermaak doen jullie gezellig mee met
de evenementen die op de camping georganiseerd worden. Zo geniet je tijdens je vakantie
met volle teugen van Clown Anita, de hobbymarkt of een wijnproeverij.

Routes in de omgeving
Wandelliefhebbers zullen de omgeving rondom Kautenbach helemaal het einde vinden.
De natuur is hier van een ander niveau en dat
maakt dat je hier kunt wandelen als nooit tevoren. Kautenbach en de plaatsjes daaromheen
beschikken nog volop over hun karakteristieke
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elementen en zijn alles behalve toeristisch. Dat
zorgt ervoor dat je hier geen hordes publiek tegenkomt. Wat je wel zult zien? Idyllische straatjes, authentieke kerken en traditioneel gebouwde huizen. Dat maakt wandelen hier het hele
jaar door een echte aanrader.

Afstand
8 km

1 Kautenbach
Bekend worden met de omgeving? Dan is de acht
kilometer lange route van Kautenbach richting
Merkholtz een uitkomst. Hoewel deze tocht grotendeels vlak van aard is, is het aan te raden om stevige wandelschoenen aan te trekken. De route leidt
je langs de rivier de Wiltz, wat ongetwijfeld voor
prachtig uitzicht zorgt.

Ook kinderen zullen zich kostelijk vermaken tijdens een wandeling door dit begroeide gebied,
dus neem ze zeker mee tijdens het lopen.

Afstand
12 km

2 Route Kautenbach - Friedbusch
Wie dol is op gevarieerde routes zal de tocht van
Kautenbach naar Friedbusch vast willen uitproberen tijdens een wandelvakantie in de Luxemburgse
Ardennen. Vanaf Kautenbach, dat gelegen is in de
vallei waar de Clerve en de Wiltz samenkomen, loop
je in een aantal uur naar het plaatsje Friedbusch.

De route gaat grotendeels door bos, maar vanwege het bergachtige karakter zullen sportieve
wandelaars dit ook een mooie tocht vinden.

Afstand
7 km

3 Ontdek de omgeving ten zuiden 		
van Kautenbach
Families opgelet! Deze route die je ten zuiden van
Kautenbach kennis laat maken met de natuur is geschikt voor jong en oud. Steil is de route niet, dus je
zult genoeg energie hebben om deze route te gaan
bewandelen.

Bossen en verschillende soorten begroeiingen maken dat er genoeg aantrekkelijks te bekijken
is onderweg. Klaar voor een actieve dag?

Wandelen
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Overige aanraders in de omgeving
Kautenbach - Clervaux - 20 kilometer
Kautenbach - Stolzembourg - 22 kilometer
Schuttbourg kastelenroute - 5 kilometer

LU

,

www.campingkautenbach.lu

Trois Frontieres
Ardennen
Luxemburg

LU-A-003
Camping Trois Frontières heeft alle ingrediënten in huis om het jou en je
gezin volledig naar de zin te maken tijdens een vakantie in de Luxemburgse Ardennen. Je vindt deze camping op het drielandenpunt van Nederland,
België en Luxemburg, dus je zult nooit lang hoeven te reizen voor een vakantie bij Trois Frontières.
Zo ervaar je het ultieme vakantiegevoel dichtbij huis! Bovendien voelt een vakantie op deze
camping als een warm bad. Dat heeft deels te
maken met het enthousiaste Nederlands gezin
dat de camping met veel liefde runt, en deels
met de prachtige natuur en vele faciliteiten.
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Comfortabel verblijven
Met comfort zit het op Trois Frontières wel
goed! Je kunt kiezen voor een heerlijk chalet of
een knusse trekkershut, waarin je de vakantie
op en top doorkomt dankzij de rustige ligging en
volledige inrichting. Voor de sanitaire voorzieningen hoef je dus nooit meer je eigen accommodatie te verlaten en koken doe je gewoon in
je eigen keuken. Is het traditie om met je eigen
onderkomen te kamperen?
Neem dan je eigen tent, camper of caravan mee
naar een van de fijne campingplaatsen. Waar je
voorkeur ook naar uitgaat, op iedere plek is de
natuur dichterbij dan ooit.

Faciliteiten voor jong en
oud
Met de accommodaties op Trois Frontières zit
het dus wel snor, maar ook de faciliteiten zijn tip
top in orde. Een duik nemen doe je in het verwarmde zwembad met glijbaan dat bij slecht
weer wordt omgetoverd tot binnenbad. De kids
genieten in de vakantieperiode van een animatieteam dat alles uit de kast haalt of razen rond
in de speeltuin met houten speeltoestellen. Ook
zullen ze de boomhut meer dan geschikt vinden
om in te spelen. Ondertussen kun je als ouderzijnde genieten in het restaurant waar ze de lekkerste gerechten serveren.

Actieve activiteiten
rondom de camping

Actievelingen zullen zich als een vis in
het water voelen rondom Trois Frontières. De heuvelachtige omgeving is de
kers op de taart tijdens jouw verblijf. Of
je nu dol bent op mountainbiken, wandelen of cultuur proeven: rondom Trois
Frontières vind je het allemaal. Wandel
zeker eens door het Ourdal en kijk je
ogen uit. Bovendien is de reuring altijd
dichtbij, want in de dorpjes vind je talloze terrassen. De vele burchten en ruïnes
uit de Middeleeuwen vormen het hart
van deze omgeving en nodigen uit voor
een bezoek. Zo is het kasteel van Vianden
een echte must see. In deze stad vind je
ook een aantal leuke bezienswaardigheden, zoals het Victor Hugo museum, het
speelgoedmuseum en de stoeltjeslift.
Het moge duidelijk zijn dat er genoeg
te ontdekken is tijdens een vakantie op
Trois Frontières.

Routes in de
omgeving
Betekent vakantie voor jou ook niets anders dan
een combinatie van actief bezig zijn en lekker ontspannen? Dan is Trois Frontières de perfecte bestemming. Terwijl je in de middag lekker tot rust
kunt komen bij het zwembad, verken je overdag de
omgeving via de vele wandelroutes. Ideaal, want
een aantal routes beginnen zelfs vanaf de camping. Trek je wandelschoenen maar aan en pak een
rugzak vol gezonde snacks in, want deze tochten
zullen je een flink aantal uur boeien. Lees je mee
welke je op je to do lijst moet zetten?

Wandelen

11

Afstand
5,5 km

1 Cactusroute
Anders dan de naam doet vermoeden is de Cactusroute een tocht die je niet langs prikkende
planten leidt, maar wel door wonderschone natuur. Niet alleen zul je dankzij de bordjes langs de
route veel ontdekken over het natuurgebied, ook
word je getrakteerd op groen uitzicht.

Let goed op, want tijdens de route zul je allerlei nieuwe flora en fauna soorten ontdekken.

Afstand
12 km

2 Route door Lieler
Trek je wandelschoenen aan en begin met volle
overtuiging aan de route door Lieler. Deze gevarieerde route door rustige en ruige natuur laat je de
schoonheid rondom Trois Frontières maar al te
goed zien.

Een paar pittige heuvels stellen je conditie flink op de proef, maar wat je daarvoor terugkrijgt
maakt alles goed. Schitterende panorama’s die zorgen voor perfecte vakantiefoto’s.

Afstand
10 km

3 Lieler - Moulin de Kalborn
Een route vol pracht en praal is de tocht van Lieler
naar Moulin de Kalborn. Net na de start kom je
langs De Heilige Kruiskerk. Wandel hier binnen en
bewonder de religieuze schatten. Het verdere deel
van de route laat je natuurrijke schoonheid zien
zonder dat je daarvoor al te veel inspanning hoeft
te leveren.

Dat maakt deze route perfect voor wandelaars van alle leeftijden.
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Overige aanraders in de omgeving
Route door Ouren - 9 kilometer
3 landenpuntroute - 19 kilometer
Route rondom Moulin de Kalborn - 16 kilometer

LU

,

www.troisfrontieres.lu

Camping de la Riviere
Ardennen
Luxemburg

LU-A-067
Jij als natuurliefhebber fantaseert vast regelmatig over de mooiste routes
en wandelvakanties. Dat de Luxemburgse Ardennen daarvoor een uitgelezen locatie zijn, is je wellicht niet onbekend. Bij een fijne wandelvakantie
hoort natuurlijk ook een aangenaam verblijf. En of je dat vindt bij Camping
de la Rivière!
Aan de oever van de rivier de Sûre vind je deze
oase van rust waar het heerlijk “thuiskomen” is na
een dag door de prachtige omgeving te hebben
gelopen. Een gezellig café-restaurant, goed voorziene staanplaatsen en een winkeltje tegenover de
camping zorgen ervoor dat je alles binnen handbereik hebt. De troef van deze camping? De tientallen
gemarkeerde wandelpaden in de omgeving! Vanuit het dorpje Reisdorf met een kleine zeshonderd
inwoners liggen de mooiste Luxemburgse landschappen aan je voeten.

Wandelen
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Camping de la Rivière
is dé uitvalsbasis voor
jouw wandelvakantie
Camping de la Rivière is gelegen op een mooi
vlak terrein aan het water waar je ruim zeven
maanden per jaar kunt genieten. Als je graag
de hengel uitgooit, dan kan dat in de Sûre. Na
een actieve dag op de fiets nog zin in een beetje
competitie? Dan kun je het tegen elkaar opnemen met een wedstrijdje jeu de boules.

Uiteraard mag je jezelf best verwennen na een
dag lopen. Als je geen zin hebt om zelf te koken,
dan maken ze in het café-restaurant graag wat
lekkers voor je klaar. Je begint de dag met een
goed ontbijt voordat je aan je wandeltocht begint. In het winkeltje aan de overkant van de
camping haal je alle ingrediënten voor de start
van je dag. Tot slot beschikt de camping over
een goed onderhouden sanitairgebouw. Wel zo
fijn om lekker te kunnen douchen na een sportieve dag!

Op verkenning in
de Luxemburgse
Ardennen
De Luxemburgse Ardennen schreeuwen om
ontdekt te worden. Stromende rivieren en beekjes, groene heuvels en sprookjesachtige bossen
nodigen uit voor een mooie wandeltocht. Camping de la Rivière ligt aan de rand van “Klein
Zwitserland”, dus je wordt getrakteerd op
prachtige rotsformaties en smalle valleien. Pak
je wandelschoenen en ga op pad! De keuze aan
looproutes is reuze.

Wandelroutes in de
omgeving
Of je nu een ervaren wandelaar, sportieve loper
of “zondagsvoetganger” bent, dankzij de vele
routes in de omgeving vind je altijd een route die
bij je past. De routes hebben één ding gemeen:
je kijkt je ogen uit en wordt getrakteerd op de
mooiste landschappen. Een duwtje in de juiste
richting? Wij zetten drie routes voor je op een rij.
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Afstand
14 km

1 Müllerthal ronde
Deze route door het Müllerthal begint in het dorpje Reisdorf, je verblijfplaats. Al aan het begin van
de route word je getrakteerd op verschillende
panoramas over het Sauerdal. Ook de ruïnes van
het kasteel in Beaufort liggen op de route. Zo krijg
je ook nog een beetje cultuur mee! De waterval
die je onderweg tegenkomt, is misschien wel het
hoogtepunt van deze tocht.

De moeilijkheidsgraad van deze route is door de hellingen aan de hoge kant, maar de uitzichten
zijn dit meer dan waard.

Afstand
19 km

2 Reisdorf - Bollendorf - Reisdorf
Deze route van iets meer dan 19 kilometer is door
het hoogteverschil ook een mooie uitdaging. Langs
de ene kant van de Sûre loop je richting Echternach en langs de andere oever weer terug.

Betekent dat je met het volgen van het geluid van stromend water altijd op de goede weg bent.

Afstand
21 km

3 Reisdorf
Deze route die een wat mindere moeilijkheidsgraad
heeft, leidt je langs de dorpjes Eppeldorf, Dillingen
en Wallendorf. Leuk voor een stop om even rond te
kijken of bij te tanken.

En natuurlijk is de weg naar de dorpjes toe ook geen straf. Je bent tenslotte in de Ardennen!

Wandelen
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Overige aanraders in de omgeving
Reisdorf - Schankweiler - 24 kilometer
Reisdorf - Schloss Kewenig - 16 kilometer

www.campingreisdorf.com
LU

Camping Simmerschmelz
Ardennen
Luxemburg

LU-A-120
Als je op Camping Simmerschmelz verblijft, dan kom je misschien nog wel
eens voor een dilemma te staan. Op de camping is zoveel te doen, dat je
eigenlijk niet weg wilt. Maar die mooie wandelroutes zijn toch ook wel erg
uitnodigend…
Waarom niet het beste van beide werelden?
Na een dag te hebben gewandeld neem je een
heerlijke verkoelende duik in het zwembad en
vul je je energievoorraad weer aan met een
goed diner in het restaurant. Gaan de kinderen
mee? Voor hen is er tijdens de zomermaanden
animatie. Tijdens een wandelvakantie is goede
nachtrust belangrijk en die vind je bij Simmerschmelz in je eigen vertrouwde tent of in een
comfortabele cottage of chalet.
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Een zorgeloos
Ontdek het walhalla
verblijf tijdens je vakan- voor wandelaars
tie bij Camping Simmer- Luxemburg en met name de Ardennen zijn onder de echte wandelaars een waar begrip. Als je
schmelz
de omgeving ziet dan snap je dat toch meteen?
Het team van Simmerschmelz doet er alles aan
om jou een zorgeloos verblijf te bezorgen en dat
merk je al bij het hartelijke ontvangst. Dankzij
de faciliteiten kom je niets tekort. Eten, drinken
en vermaak is allemaal binnen handbereik. Zo
kun jij heerlijk ontspannen voor en na je wandeltocht en kun je er de volgende dag weer tegenaan. De verhuuraccommodaties zijn ideaal voor
jou als voetganger en bieden ultiem comfort. De
bedden zijn al voor je opgemaakt bij aankomst.
Zo kan het genieten gelijk beginnen!

De prachtige groene heuvels, stromende wateren en spectaculaire rotsformaties zijn het uitgelezen decor voor een mooie tocht. Daar denken ze in Luxemburg hetzelfde over en daarom
zijn er in de buurt van de camping vele routes
te vinden. De verschillende moeilijkheidsgraden
maken een mooie tocht te voet, lang of kort, toegankelijk voor iedereen.

Wandelroutes in de
omgeving
Eindelijk is het zover: je langverwachte wandelvakantie is aangebroken. Maar waar begin
je? Want in de mooie Luxemburgse landschappen die je in de Ardennen tegenkomt zijn zoveel
wandel- en fietsroutes te vinden. Wij helpen je
een handje en zetten drie routes voor je op een
rij.

Afstand
37 km

1 Nationale wandelroute “Vallei van
de Zeven Kastelen”
De wandelweg “Vallei van de Zeven Kastelen” is er
voor ieder die gelooft dat sprookjes bestaan. Wandel door de betoverende vallei van de Eisch en kijk
hoe burchten, burchtruïnes en kastelen opdoemen vanuit de weiden en wouden. Wie in de gelegenheid is, kan zich vermaken met een bezoek aan
een van de zeven mysterieuze kastelen.

Voor deze medium wandeltocht van 37 kilometer werkt een goede conditie in je voordeel, al is
het aan te raden om deze tocht over twee dagen te verspreiden.

Wandelen
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2 Route Koerich

Afstand
5 km

Deze bescheiden wandelroute geeft je een fijne
afwisseling tussen natuur en cultuur. Onderweg
geniet je van de typisch Ardense landschappen
met rivieren, rotsen en valleien en wandel je het
Koerich kasteel tegemoet.

Decanaatskerk ‘St-Remigius’ en Slot Wasserburg maken ook deel uit van de route.

3 Route Septfontaines

Afstand
9 km

Eén van de eerste dingen die je tegenkomt op deze
route door Septfontaines is het gemeentehuis.
Wandel verder en zie hoe de burcht van de plaats
opdoemt. Indrukwekkend om hier even stil te
staan, want het historische bouwwerk verscheen
al in 1192.

Verder spelen het schaduwrijke bos en het ongerepte landschap de hoofdrol tijdens deze tocht.

Overige aanraders in de omgeving
Route Septfontaines II - 10 kilometer
Route Autelbas - 23 kilometer
Route Eischen - 5 kilometer

www.simmerschmelz.com
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LU

Camping Martbusch
Ardennen
Luxemburg

LU-A-078
Wauw! Bij Camping Martbusch ervaar je de gouden combinatie van een wandelvakantie en kamperen in luxe. Op deze camping kun je zowel authentiek
kamperen als kamperen op een unieke manier in een pod, lodge of mobilhome.
Welke manier van kamperen je ook kiest, je zit
hier goed om heerlijk te ontspannen voor en
na de mooiste looproutes die je vanaf dit adres
kan ondernemen. Daarnaast is bij de receptie
een wandelkaart van alle Luxemburgse wandelroutes te krijgen. De ideale uitvalsbasis voor
een sportieve vakantie dus!

Faciliteiten om
zorgeloos te genieten
op Camping Martbusch
Bij de receptie word je meteen hartelijk ontvangen door de campingmedewerkers en bij de VVV
vind je alle antwoorden op de vragen waar je
mee zit. Wel zo handig! In het plaatsje Berdorf
zijn vele leuke restaurantjes te vinden, maar je
hoeft de camping niet af, want ook daar vind je
een bistro om lekker een hapje te eten en wat
te drinken. De nette sanitairgebouwen nodigen
uit voor het nemen van een verfrissende douche
na een dag in de natuur. Na een douche kun je
gebruik maken van de wifi-verbinding om het
thuisfront weer even bij te praten. Tot slot is het
in de lounge heerlijk relaxen. Zijn de kinderen
mee op vakantie? Voor hen staat een enthousiast animatieteam klaar tijdens het hoogseizoen.
Jong en oud vermaken zich zonder twijfel op
Camping Martbusch.

Wandelen
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Routes om blij van te
worden

Wandelroutes in de
omgeving

Een camping die naast zijn faciliteiten geroemd
wordt vanwege de prachtige omgeving, dat kan
er maar één zijn: Martbusch! In de nabije omgeving zijn wandelroutes in overvloed te vinden
die je leiden door de mooie landschappen van
Klein Zwitserland. Rotsformaties, valleien en
prachtige heuvellandschappen die zo op een
ansichtkaart zouden kunnen staan, zijn het decor van je wandeltocht. Uiteraard kun je deze
schoonheden ook vanaf de fiets ontdekken. Een
genot voor het oog!

De omgeving van Camping Martbusch leent
zich perfect voor een mooie wandeltocht. Tijdens de tochten kijk je je ogen uit, want de natuur is werkelijk waar prachtig. Je loopt door het
afwisselende landschap van de Luxemburgse
Ardennen en inhaleert de pure, gezonde buitenlucht. Rotsen, de stromende rivier, smalle valleien en plateaus met een weids uitzicht over de
omgeving: je komt het allemaal tegen. De sportievelingen stellen hun conditie op de proef tijdens de klimmen die ze tegenkomen op de route. Wandelplezier gegarandeerd! Hieronder vind
je drie routes die absoluut de moeite waard zijn.

Afstand
40 km

1 Mullerthal Trail Route 1
Deze route wordt niet voor niets geprezen door de
sportievelingen die je voor zijn gegaan. Uithoudingsvermogen en een goede conditie zijn geen
overbodige luxe voor de tocht die 40 kilometer
telt. Een mooie uitdaging, toch? Wat zul je een voldaan gevoel hebben na het succesvol afleggen van
deze route door de landschappen vol rotsen, bossen en weilanden.

Ook doe je het culturele hart van de regio aan tijdens de tocht; Echternach.
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Afstand
33 km

2 Mullerthal Trail Route 2
Rotsen tekenen de omgeving van Camping Martbusch! Deze wandeltocht door Mullerthal leidt je
langs indrukwekkende formatie en weggetjes met
weinig verkeer. Het Luxemburgse Klein Zwitserland doe je ook aan tijdens de ruim 30 kilometer
tellende tour.

Als je aan deze route begint ben je zeker een dag zoet, maar eenmaal terug op de camping zul je
geen spijt hebben.

Afstand
37 km

3 Mullerthal Trail Route 3
Als je aan deze route begint ben je zeker een dag
zoet, maar eenmaal terug op de camping zul je
geen spijt hebben.

Als je aan deze route begint ben je zeker een dag zoet, maar eenmaal terug op de camping zul je
geen spijt hebben.

Overige aanraders in de omgeving
Mullerthal Trail ExtraTour A - 22 kilometer
Mullerthal Trail ExtraTour B - 13 kilometer
Mullerthal Trail ExtraTour C - 9 kilometer

www.camping-martbusch.lu
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LU

Um Wirt

Ardennen
Luxemburg

LU-A-049
In het romantische dal van de Sauer doemt natuurcamping Um Wirt op.
Vanaf hier begeef je je binnen enkele seconden op een prachtig wandelpad
en kun je de veelbelovende omgeving op je duimpje leren kennen. Na een
dag in de natuur is het altijd weer een feestje om terug te keren op Um Wirt.
De Nederlandstalige eigenaren staan klaar om
je avonturen aan te horen en geven je met liefde talloze tips voor activiteiten of routes in de
omgeving. Maar eerst bijkomen in je eigen accommodatie!
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De camping met rust in
Bettendorf
Um Wirt ligt in het kleine plaatsje Bettendorf
dat nog geen 1.200 inwoners telt. Daardoor is
de omgeving knus en zijn de traditionele kenmerken behouden gebleven. Ook de camping
is kleinschalig van aard, waardoor je je hier als
rustzoeker even af kunt sluiten van de massa en
de daarbij horende drukte. Hoe fijn is dat? Zo
kun je in alle stilte genieten van een kop koffie
‘s morgens en zien hoe de natuur ontwaakt. Alhoewel uitslapen ook verleidelijk is dankzij de
steengoede bedden in de huurchalets.

Bijkomen in je eigen accommodatie
Er gaat niets boven een verblijf in de natuur en
daarom overnacht je op Um Wirt als nooit tevoren. Je eigen tent opzetten is hier toegestaan
en wie tijdens de vakantie niet zonder zijn eigen
caravan kan, hoeft Um Wirt ook niet te mijden.
Kampeerders van ieder type kunnen hier genieten van de mogelijkheden. Uiteraard worden de
liefhebbers van een luxere vakantie ook niet vergeten op de camping waar iedereen welkom is.
Chalets voorzien van de nodige faciliteiten staan
op je te wachten, waardoor je geen moment
heimwee hebt naar je eigen huis. Dat heeft uiteraard ook te maken met de badkamer en keuken
die comfort garanderen. Ben je van mening dat
koken tijdens je vakantie overbodig is? De bistro
is de plek waar er voor je gekookt wordt! Lekkere
snacks en stukken vlees staan hier op het menu.

Tal van mogelijkheden
in de omgeving en op
de camping
Geen dag hoeft hetzelfde te zijn op en rondom
Um Wirt en de mogelijkheden voor vermaak zijn
groot. De camping mag dan kleinschalig van aard
zijn, aan de faciliteiten is dat niet te merken! Vermaak je hier met een potje volleybal, jeu de boules of tennis. Ontdek de natuur rondom Um Wirt
eens vanaf het water door te gaan kanovaren of
stap op de fiets voor een mountainbiketocht door
de natuur. Net zo intensief is nordic walking, waar
de omgeving zich uitstekend voor leent. De wandelaars die op zoek zijn naar wandelpaden die
minder energie vergen, vinden ook genoeg opties
in de buurt.

Wandelen
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Wandelroutes in de omgeving
Aan wandelwegen geen gebrek rondom Um
Wirt en daardoor zullen wandelaars zich op
ieder moment vermaken tijdens hun verblijf in
Bettendorf. Dag in dag uit kun je de wandelschoenen aantrekken om lekker de hort op te

Afstand
7 km

gaan samen met je geliefde, je vrienden of je gezin. Waar je voorkeur ook naar uitgaat, de routes
zijn zo gevarieerd dat er voor ieder wat wils is.
Ready, set, go!

1 Route Pohl
De route door Pohl wordt ook wel de Kasteelroute genoemd, en dat heeft alles te maken met het
schitterende château dat je gedurende de route
kunt spotten. Daardoor is dit wandelpad zeer geschikt voor grote en kleine wandelfanaten die nog
in sprookjes geloven.

Het grotendeels vlakke karakter en het feit dat men de route doorgaans binnen twee uur weet te
voltooien, maken deze tocht een leuke activiteit om eens tussendoor te doen.

Afstand
10 km

2 Rondwandelroute Bettendorf I
De wandelroute door Bettendorf start vanaf Rue
Neuve in Bettendorf en heeft genoeg moois in
petto. Zodra de tocht start maak je kennis met de
schoonheid van het dorp en proef je van de Luxemburgse sfeer. Vervolg je weg en ga bergopwaarts
richting het bos Hichelerbësch, waar groen in 50
tinten overheerst. Vanaf hier heb je goed uitzicht
over de Sûre vallei, waar de gelijknamige rivier
doorheen loopt.

Eenmaal uitgestaard begin je aan het laatste gedeelte van de route, die je richting de vallei
stuurt.
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Afstand
12 km

3 Rondwandelroute Bettendorf II
Een lekker rondje wandelen zonder te veel inspanning? Probeer dan eens de tweede tocht rond Bettendorf. Start vanaf hetzelfde beginpunt en wandel vanuit het centrum richting rivier de Sûre. Deze
kabbelende rivier moet worden overgestoken en
wijst je vervolgens de weg naar Moestroff, een
klein dorpje waar de authentieke Luxemburgse
sfeer nog steeds te voelen is.

Boerderij Hirzenhaff en steengroeve Schoofsbësch zijn de hoogtepunten van de route en weten
je vast te verleiden voor een kijkje.

Overige aanraders in de omgeving
Route Diekirch I - 9 kilometer
Route Diekirch I I - 11 kilometer
Route Gentingen - 12 kilometer

www.camping-bettendorf.lu
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LU

Gritt

Ardennen
Luxemburg

LU-A-058
Camping Gritt is de ultieme uitvalsbasis om kennis te maken met de groene
natuur rondom de Sûre. Al decennia lang zetten de eigenaren en het team
alles in het werk om vakantie voor jou echt als vakantie te laten voelen.
Al zit dat dankzij alle faciliteiten en voorzieningen wel snor!
Ook de omgeving voelt als een verademing om
vakantie in te mogen vieren. Een dagje met de
fiets of te voet eropuit is zo geregeld, want bij
de receptie staan ze klaar om je van de mooiste
routes te voorzien. Voor een vakantie ben je dus
aan het goede adres bij Gritt.

Comfort, comfort en nog meer comfort
Verblijven op Camping Gritt betekent een vakantie vol genot. Dat begint al bij het hebben
van een fijne kampeerplaats. Gelukkig is er op
de camping voor iedereen wel een geschikt
plekje te vinden. Is dat voor jou een plekje in de
zon of juist in de schaduw? Je mag het helemaal
zelf bepalen. Als puur vakantiegeluk voor jou
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kamperen aan het water inhoud, zul je Gritt ook
als ideaal bestempelen. Ook de overige voorzieningen zijn goed geregeld. Zo heb je het schoonste en het nieuwste sanitair binnen handbereik
en biedt het restaurant je een menukaart vol
heerlijkheden aan. Zelf koken op een piepklein
kookstel is dus niet nodig!

Vermaak op Gritt en
daarbuiten
Mag winkelen in de kleine boutiques, cultuur
snuiven in de omliggende dorpen en lokale
streekproducten inslaan niet ontbreken voor
jou tijdens een vakantie? Dan kun je de omgeving van Gritt niet weerstaan! Plaatsen als Ingeldorf, Ettelbruck en Diekirch hebben alles
in huis voor een leuk uitstapje. Een autorit is
niet vereist, want alle drie de plaatsen liggen
op fiets- en loopafstand. Perfect voor wie graag
op een terras neerstrijkt om daar te genieten
van een drankje! Al is dat op het terras van de
camping ook mogelijk. Helemaal leuk zijn de
bingo- en muziekavonden, die in het hoogseizoen geregeld plaatsvinden. Nu je toch in de
buurt bent, moet je ook beslist langshoppen in
de hoofdstad van het land voor een bezoek aan
de Kazematten, de Kathedraal van Luxemburg
of Pont Adolphe.

De natuur van Ingeldorf
Vanaf camping Gritt begeef je je binnen een
mum van tijd in de natuur van Ingeldorf. Hoe je
dat ontdekt bepaal je helemaal zelf! Een fiets- of
wandeltocht kan zomaar op je activiteitenlijstje
voorkomen, maar ook kun je in een kano stappen om vanaf de Sûre te ontdekken hoe mooi
de Ardennen zijn. Het populaire gebied Klein
Zwitserland is een hotspot voor wandelaars en
doet je dankzij zijn voorkomen denken aan Zwitserland. Hier wacht een landschap vol rotsen,
bossen, weiden en kloven op je. Kies een wandelpad dat je aanspreekt en ontdek hoe mooi
Luxemburg is.

Wandelroutes in de omgeving
Eenmaal aangekomen op Camping Gritt kun je
vast niet wachten om te starten met de mooiste
wandelroutes in de Ardennen. Je kunt alle kanten op en de opties aan routes lijken eindeloos.

Het ultieme gevoel van vrijheid! Om je te helpen
bij het bepalen van je koers tippen we je verschillende routes die je dwars door de Luxemburgse natuur leiden.

Wandelen
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Routes die starten in de buurt van de camping
Afstand
48 km

1 Nationale wandelroute
“Adrien Ries - Nordstad”
Nationale wandelroute Adrien Ries - Nordstad is
er een voor de geboren avonturiers. De route is
vernoemd naar Adrien Ries die meerdere beroepen bekleedde en fanatiek wandelaar was. Het
parcours telt 48 kilometer en voert je langs de zes
gemeenten van de Nordstad.

Ondanks dat de lengte wat van je conditie vergt, heeft de tocht een relatief eenvoudig karakter.

Afstand
8 km

2 Éislek Pad Gilsdorf
In tegenstelling tot route 1 kan het pad rondom
Gilsdorf binnen enkele uren worden afgelegd.
Velden, dorpen en bossen wandel je voorbij en
voor je het weet sta je in het hart van steengroeve
Schoofsbësch. Hier breng je met gemak een paar
uur door. Bij deze hotspot vind je de perfecte plek
om neer te strijken voor een picknick.

Even weg van de massa!

Afstand
15 km

3 Éislek Pad Diekirch
Adem in, adem uit. De frisse buitenlucht, uitzicht
over weiden en ongerepte natuur laten je met volle
teugen genieten van het hier en nu. Net boven de
Nordstad geniet je van al het moois dat de omgeving te bieden heeft. Als je zo nu en dan tussen de
bomen tuurt, wacht daar prachtig uitzicht over de
omgeving op je.

Wandel verder en aanschouw monument Duivelsaltaar, een uit prehistorische stenen gebouwde
constructie van maar liefst zeven meter.
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Overige aanraders in de omgeving
Route Ingeldorf - Ettelbruck - 7 kilometer
Route Ingeldorf - Diekirch - 8 kilometer
Route Erpeldange - 5 kilometer

www.camping-gritt.lu
LU

Camping du Barrage
Ardennen
Luxemburg

LU-A -016
Een zwembad, een café met ruim terras waar heerlijke drankjes op je staan
te wachten en een groene omgeving: bij Camping du Barrage geniet je van
al deze troeven. Daarnaast bepaal je helemaal zelf hoe je verblijft. Ga je authentiek kamperen, kom je met je eigen caravan of kies je voor een levensgroot wijnvat? Jij bent de baas! Vissers opgelet, want in de nabijgelegen
rivier de Our mag jij je hengel uitgooien wanneer jij dat wilt.
En natuurlijk zit jij als wandelliefhebber goed op
dit adres met honderden kilometers aan wandelpaden in de omgeving. Of je nu een tocht vol
mooie uitzichten wilt maken of op zoek bent
naar een adrenalinekick op een pittig parcours,
het kan allemaal. Op naar Camping du Barrage
voor een onvergetelijke vakantie!

Een verblijf vol
activiteiten bij
Camping du Barrage
Ondanks dat je met de vele wandelroutes al zoet
bent, is een camping waar leuke activiteiten te
ondernemen zijn een leuke aanvulling op je wandelvakantie. Een potje petanque, middagje vissen of genieten van een drankje op het terras?
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Er is genoeg variatie bij Camping du Barrage. Misschien wel de fijnste activiteit na een dag wandelen is een duik in de rivier! Daarna kun je heerlijk
opdrogen in de zon.
De kids hebben zelfs een klein zwembad tot hun
beschikking, net als een speelterrein met talloze
speelattributen. Op de gezellige barbecue sluit je
de dag goed af met een stevige maaltijd. Tot slot
vind je in het gezellige Luxemburg-stad vele winkeltjes en boetiekjes. Een leuk en ontspannen uitje!

Al lopend op verkenning
in de Ourvallei
De Ourvallei is een landschap vol contrasten.
Vlaktes, dalen, burchten, stromende rivieren en
beekjes spelen de hoofdrol in de Ourvallei die in
de omgeving van Camping du Barrage te vinden
is. Dit stukje Luxemburg wordt geroemd door liefhebbers van ieder niveau en behoort tot een van
de mooiste wandelplekken van Luxemburg. Je
komt ogen tekort, want overal waar je kijkt, is het
prachtig. De vele routes leiden je door ongerepte
landschappen of bezorgen je die adrenalinekick
waar jij als sportieveling naar op zoek bent.

Wandelroutes in de
omgeving
De Luxemburgse Ardennen zijn voor wandelaars
misschien wel als Milaan voor modeliefhebbers. In
ieder geval ben je niet snel uitgewandeld in deze
natuurrijke regio vol charmante dorpjes. Maar ook
voor sportieve wandeltochten leent dit gebied zich
perfect. En dit alles vind je niet al te ver van huis.

Afstand
7,5 km

1 Rondwandelroute Stolzembourg
Deze wandeltocht staat in het teken van Burcht
Stolzembourg, een prachtig kasteel in Stolzembourg. Vanuit daar wandel je mee met de beek
Klangbach die je naar Putscheid brengt. Veelbelovend is de tocht zeker, want de Bëllesbierg en de
Ammeschterbaachvallei worden ook aangedaan
tijdens deze route. Twee van de boeiendste natuurgebieden van Luxemburg!

Inspanning is nauwelijks vereist, want met een lengte van 7,5 kilometer en weinig hoogteverschil zal iedereen deze tocht aankunnen.
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2 Route Ourdal promenade

Afstand
8,5 km

Niemand draait zijn hand om voor een wandeltocht door de Ourvallei! Hier maak je kennis met
de prestigieuze landschappen van de Ardennen.
Deze route is van makkelijk niveau en dus toegankelijk voor de meeste wandelaars en sportievelingen. Onderweg leer je alles over het heden en verleden van de vallei van de Our.

Deze route van twee uur proberen met kleintjes? De wandelpaden zijn geschikt voor kinderwagens.

3 Nationale wandelroute
“Victor Hugo”

Afstand
24 km

Deze tocht is bedoeld voor wandelaars die zin
hebben in een gevarieerde wandeling gecombineerd met een vleugje cultuur. Onderweg krijg je
een goede indruk van de landschappen op Luxemburgse bodem waarover schrijver Victor Hugo zich
al in 1871 verwonderde.

De dichter hield zich op in Vianden waar zijn huis vandaag de dag nog steeds te aanschouwen is.

Overige aanraders in de omgeving
Rondwandelroute Wahlhausen - 10 kilometer
Rondwandelroute Vianden II - 9 kilometer
“NaturWanderPark delux: Nat’Our Route 4” - 17 kilometer

www.campingdubarrage.lu
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:

Mooi wandelen door het
Zwarte Woud, je doet het in
Baden-Wurttemberg
Baden-Württemberg trekt vanwege zijn prachtige natuur en rijke
historie veel toeristen. Breng bijvoorbeeld een bezoek aan de Bodensee of dwaal door de romantische dorpjes in de omgeving.
Het hoogtepunt van deze Duitse deelstaat? Het
Zwarte Woud. Dit is het speelveld voor veel actieve vakantiegangers. Van wandelen tot aan mountainbiken: in deze natuurrijke omgeving doe je
het allemaal.

Wandelend de
schitterende omgeving
ontdekken
Baden-Württemberg biedt vele opties tot het
hebben van een actieve reis. Dit natuurgebied
is een waar paradijs voor de wandelliefhebber.
Ruik de frisse lucht van de naaldbossen en kijk je
ogen uit over de wuivende graanvelden. Wandel
langs de prachtige meren van het gebied zoals
de Bodensee, Titisee en de Schluchsee. Kun jij
nooit genoeg krijgen van water? Maak dan een
mooie wandeltocht langs de vele riviertjes en
beekjes in de heuvels. Of je nu op zoek bent naar
natuur of graag pittoreske dorpjes bezoekt: Baden-Württemberg heeft voor iedereen wat wils.
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Trek je wandelschoenen
aan en geniet van een
actieve vakantie
In Baden-Württemberg heb je optimale mogelijkheden voor het maken van een heerlijke wandeling. Wandelen in de deelstaat is een activiteit
voor jong en oud. De bergwandelaars kunnen
hun eigen pad uitstippelen voor een uitdagende tocht. Wil je met de familie op pad? Loop dan
een thema- of familiewandeling gemaakt voor
het hele gezin. Op die manier pas je de wandeltocht aan op jouw wensen. Voor een fijne stadswandeling kun je terecht in steden als Stuttgart,
Mannheim en Karlsruhe. Baden-Württemberg
bezorgt jou en je familie hoe dan ook een heerlijke tijd.

DE

Camping Erbenwald
:

Baden-Wurttemberg
Duitsland

DE-F-050
Op Camping Erbenwald staan plezier, familie en vrijheid centraal. Deze
gezinsvriendelijke camping heeft voor ieder wat wils. Ben je toe aan een
fijne detox? Geniet dan van je welverdiende rust in de wifivrije zone. Je
vindt Camping Erbenwald niet aan een doorgaande weg, wat de rust zeker
ten goede komt. Het gebied rondom de camping is daarom ook ideaal voor
wandelaars en langlaufers. De schitterende omgeving zorgt ervoor dat jij
volledig uitgerust terugkeert van vakantie.

Genieten op deze gezinsvriendelijke camping
Bij Camping Erbenwald geniet je volop van de
faciliteiten. Ontbijt met een vers broodje voor
een goede start van de dag. Na het ontbijt neem
je een verfrissende duik in het openluchtzwembad. Jouw kleintjes spelen hier in het peuterbad

terwijl jij geniet van een heerlijk zonnetje op je
gezicht. Ben jij wel te porren voor wat activiteiten? Speel een potje volleybal, voetbal of scoor
met een potje basketbal. De kids worden op en
top vermaakt door de entertainers van het ani-
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matieteam. Hier maken ze de mooiste kunstwerken, spelen ze de leukste spelletjes en dansen ze
de sterren van de hemel in de minidisco. Na een
dag vol vermaak schuif je aan in het restaurant
op de camping. Ervaar het mediterrane gevoel
in het restaurant met Griekse specialiteiten.

Al wandelend de
schitterende
omgeving ontdekken

Routes in de
omgeving
Trek de wandelschoenen uit de kast en kom in
actie, want de omgeving van Camping Erbenwald is klaar om ontdekt te worden. En hoe ontdek je al dat natuurschoon nu beter dan te voet?
Ben je een echte dierenvriend? Loop dan een
route waar je dieren tegenkomt als de lynx, otters en wilde zwijnen. Zoek je liever de rust op?
Dan geniet je van een van de andere mooie routes door het natuurgebied. Lees mee en vindt
een tocht die bij jou past.

Baden-Württemberg is het speelveld
voor veel actieve vakanties. Wist je bijvoorbeeld dat het Zwarte Woud ook
wel de Duitse Grand Canyon genoemd
wordt? Hoog tijd dus om dit gebied te
ontdekken. Er zijn ontzettend veel wandelroutes om uit te kiezen, dus of je nu
een geoefende wandelaar bent of liever
een recreatief rondje wilt lopen: er zit altijd iets voor je tussen.

Afstand
naar keuze

1 Pforzheim Wildpark
Een wandeltocht door Pforzheim Wildpark kun je
zo kort of lang maken als je wilt. Ontdek de prachtige dieren op deze route.

Van ossen tot wilde zwijnen: je komt ze hier allemaal tegen. Dit maakt deze tocht erg leuk voor
gezinnen met kinderen.
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Afstand
160 km

2 Badische Weinstrasse
De gehele Badische Weinstrasse is maar liefst 160
kilometer, maar je kunt er natuurlijk ook voor kiezen om een van de etappes te wandelen. De weg
voert langs talloze prachtige wijngebieden waar je
de lekkerste wijnen proeft.

Kies de route die bij jou past en beleef het echte Baden-Württemberg.

Afstand
223 km

3 Mittelweg
Deze bekende route is voor fervente wandelaars
perfect. De weg van maar liefst 223 kilometer verloopt in diverse etappes. Dat betekent dus ook dat
je om de gehele tocht af te leggen meerdere dagen
onderweg zult zijn

Etappe 1 is van Pforzheim naar Bad Wildbad. De afstand die je hier aflegt is 24,3 kilometer.

Overige aanraders in de omgeving
Westweg - 290 kilometer
Ostweg - 244 kilometer
Wasserfallsteig - 10 kilometer

www.camping-erbenwald.de
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DE

Camping Tauberromantik
:

Baden-Wurttemberg
Duitsland

DE-D-077
Bij Camping Tauberromantik in de buurt van Rothenburg ontdek je al het
groen van Baden-Württemberg. Camping Tauberromantik beschikt over
een groot scala aan schaduwrijke en zonrijke plaatsen. In het dal van de
rivier de Tauber geniet je van je welverdiende vakantie. Vanaf Camping
Tauberromantik bevind je je binnen een mum van tijd op de snelweg. Dit
maakt deze camping ook geschikt voor doorreizigers.
Ook een langer verblijf op de camping is de
moeite waard vanwege de schitterende natuur
en rijke historie in de omgeving. Breng bijvoorbeeld een bezoek aan het stadje Rothenburg of
verken de Romantische Strasse. Bij Camping
Tauberromantik beleef je een fijne tijd.

Vermaak op
Camping Tauberromantik
Op Camping Tauberromantik is er vermaak voor
jong en oud. Word wakker met een vers broodje
van de broodservice en maak plannen voor de
dag. Wordt het een duik in het zwembad? Of
sla jij een balletje op de tennisbaan? De keuze
is reuze op Camping Tauberromantik. Je kunt
bijvoorbeeld een hengeltje uitgooien of een
mooie paardrijrit maken. De kids hebben plezier
in de speeltuin of gieren het uit met elkaar op
het sportveld. Na een dag vol vertier is het tijd
voor een goede maaltijd. Ga bijvoorbeeld zitten
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bij de bistro op de camping of ontdek de Duitse
keuken in de omgeving. Stap aan het einde van
de dag onder een warme douche en geniet van
een heerlijke avond.

Wandelen in
Baden-Wurttemberg
Baden-Württemberg is een walhalla voor wandelaars. Bewonder de schitterende natuur en ontdek
de rijke historie. Vanaf Camping Tauberromantik
bereik je het pittoreske stadje Rothenburg binnen 15 minuten. Ga onderweg zitten op een van
de bankjes of strijk neer bij een van de gezellige
restaurantjes in het centrum. Zoek je graag het bos
op? Breng dan een bezoek aan het majestueuze
Zwarte Woud. Hier zul je keer op keer onder de
indruk zijn van de wonderen van de natuur.

Routes in de
omgeving
Baden-Württemberg is erg geliefd onder actieve vakantiegangers. Met zijn vele wandelpaden
langs steden, bossen en beekjes is deze regio uitermate geschikt voor wandelaars. Ontdek welke routes je af kunt leggen in dit mooie gebied.

Afstand
12 km

1 Schwarzwaldbahn Erlebnispfad
Deze route is prachtig om af te leggen met het gehele gezin. Met 12 kilometer voor de boeg is deze
wandeling goed te doen in een dag.

De tocht brengt je door het Zwarte Woud waar je wilde dieren spot en geniet van het uitzicht
onderweg.

Afstand
20 km

2 Rondom de Schluchsee
Het zal hoogstwaarschijnlijk niet als een verrassing
komen, maar tijdens deze route geniet je van het
uitzicht op de Schluchsee. De afstand van 20 kilometer is pittig, maar goed te doen in een dag.

Het prachtige meer en de groene omgeving zorgen ervoor dat je volledig tot rust komt tijdens
deze wandeling.
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3 Wandelen in het Zwarte Woud
nabij Feldberg

Afstand
17 km

Deze tocht start in de buurt van de Feldberg.
Gedurende de tocht kom je voor een stevige
klim te staan. Je komt onder andere langs de
Seebuck, de hoogste berg van het Schwarzwald.

Hier beleef je het Zwarte Woud en al zijn wonderschone natuur op z’n best.

Overige aanraders in de omgeving
Op ontdekking door Freiburg - 7 kilometer
Fischerbach - Brandenkopf - 21,5 kilometer
Toer rond Lauterbach - 15,5 kilometer

www.camping-tauberromantik.de
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..
Gugel Dreilandercamping
:

Baden-Wurttemberg
Duitsland

DE-F-094
Kom helemaal tot rust tijdens een verblijf op Gugel Dreiländercamping.
Beleef een fijne tijd met het gehele gezin of heerlijk met zijn tweetjes.
Op deze camping vind je animatie voor zowel de jonge als de oudere kids.
Kom jij voor een ontspannen vakantie? Dan kun je hier je hart ophalen.
Kom jij voor een ontspannen vakantie? Dan kun
je hier je hart ophalen. Stap in de sauna en kom
echt even tot rust. Vervolgens neem je een verfrissende duik in het zwembad om af te koelen.
Even genieten van een fijn zonnetje? Neem dan
plaats op een van de ligbedden en pak er een
goed boek bij. Meer weten over deze camping
in het mooie Baden-Württemberg? Lees dan
zeker even mee!

Fijne voorzieningen bij
..
Gugel Dreilandercamping
Bij Gugel Dreiländercamping ervaar je een fijne
vakantie met alle gemakken van dien. Ontwaak
met een vers broodje van de broodservice en ga
de dag goed van start. Wat gaat de dag brengen?
Kies voor een dag vol ontspanning en breng een
bezoek aan de wellness op de camping. Ben jij
graag in het water te vinden? Neem een duik in
het binnen- of buitenbad. Trek jezelf terug op
een van de ligbedden met een goed boek en geniet van een warm zonnetje. Ben jij graag actief?
Maak gebruik van de fitnessruimte of werk je in
het zweet op de tennisbaan. Ook minigolf en

een potje beachvolleybal behoren tot de mogelijkheden tijdens een verblijf op Gugel Dreiländercamping.

Het ideale uitgangspunt voor fijne
wandelingen
Ben jij een echte wandelliefhebber? Dan ben je op
Gugel Dreiländercamping aan het juiste adres. De
camping is het ideale uitgangspunt voor prachtige
wandelingen. Wandel door de mooiste groene gebieden en schitterende meren. Ben jij een beginnende
wandelaar? Ook voor beginners zijn hier adembenemende routes die klaarliggen om bewandeld te worden. Wil jij het Zwarte Woud ontdekken? Op ongeveer
20 minuten rijden van de camping vind je dit befaamde bos waar je de meest schitterende wandelroutes
ontdekt. Ook excursies naar Zwitserland of de Rijn
zijn goede opties. Kom jij de omgeving ontdekken tijdens een vakantie op Gugel Dreiländercamping?
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Routes in de omgeving
Baden-Württemberg is de ideale bestemming voor
liefhebbers van wandelvakanties. De deelstaat is
rijk aan schitterende natuur en cultuur en ligt klaar
om ontdekt te worden. Met het Zwarte Woud op 20
minuten van Gugel Dreiländercamping vind je de

Afstand
10 km

mooiste wandelroutes binnen no-time. Schilderachtige dorpjes en beboste gebieden in overvloed
die jouw tocht nog mooier maken. Meer weten over
de routes in de omgeving? Lees het hieronder!

1 Rondje vanuit Steinenstadt
Voor deze gemiddelde wandeling heb je een goede
conditie nodig. De paden zijn gemakkelijk begaanbaar wat jouw tocht een stuk prettiger maakt. Het
startpunt vind je naast een parkeerplaats waar je
de auto gemakkelijk kunt achterlaten.

De tocht brengt je langs prachtige wateren en het kleurrijke park Kurpark Bad Bellingen.

Afstand
6 km

2 Rhein rondje vanuit Steinenstadt
Deze gemakkelijke wandeling is geschikt voor
ieder fitnessniveau. Je loopt langs de Rijn en geniet tussendoor van de prachtige natuur.

Dankzij de goed begaanbare paden is de tocht goed te doen.
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Afstand
9 km

3 Rondje vanuit Neuenburg
Deze route heeft een gemiddelde moeilijkheidsgraad en vereist een goede conditie. Ook hier zijn
de paden goed begaanbaar en is het beginpunt
goed bereikbaar met het openbaar vervoer.

De route brengt je langs prachtige sculpturen en groene natuur.

Overige aanraders in de omgeving
Rondje vanuit Grißheim - 8,5 kilometer
Rondje vanuit Blodelsheim - 3,5 kilometer
Rondje vanuit Neuenburg am Rhein - 11 kilometer

www.camping-gugel.de
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Ontdek het charmante
Rheinland-Pfalz
Liefhebbers van cultuur en avontuur opgelet! Het charmante Rheinland-Pfalz is de ideale bestemming voor jouw volgende vakantie.
Deze adembenemende deelstaat in het zuidwesten van Duitsland zal
je verbazen tijdens een bezoek. Ga binnen korte tijd over de grenzen
van België, Frankrijk en Luxemburg. Het veelzijdige landschap zorgt
ervoor dat jij niet snel uitgekeken raakt en daarom is Rheinland-Pfalz
de uitgelezen bestemming voor jouw volgende vakantie. Bovendien is
Rheinland-Pfalz rijk aan schitterende fiets- en wandelroutes.
Wandelfanaten kunnen hun hart ophalen tijdens
een bezoek aan de streek. De wandelroutes zijn
autovrij voor een makkelijke en veilige tocht.
Ook liefhebbers van cultuur zijn hier op de juiste
bestemming. De stad Trier is de oudste stad van
Duitsland en rijk aan historie. Met tal van UNESCO-klasseringen is deze bestemming ideaal voor
liefhebbers van de Romeinse tijd.
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Cultuur en ontspanning
staan centraal
Van pittoreske dorpjes tot uitgestrekte wijnbergen.
Een bezoek aan Rheinland-Pfalz zal je versteld doen
staan. In deze deelstaat vind je Trier, de oudste stad
van Duitsland. Zet een stap in het verleden in de
stad die rijk is aan historische kunst en cultuur. Wil
jij graag een uniek beeld krijgen van de stad Koblenz? Dan mag een bezoek aan de kabelbaan in
de stad niet ontbreken tijdens je reis. Beleef de stad
vanaf grote hoogte en bekijk alle prachtige architectuur van bovenaf. Ben jij een echte fijnproever?
De omgeving van Rheinland-Pfalz heeft het op een
na grootste wijngebied van Duitsland. Grijp deze
kans om een goed wijntje te bestellen op het terras en je smaakpapillen te prikkelen. Wil je meer te
weten komen over de wijnsoorten die hier worden
geproduceerd? Breng dan zeker een bezoek aan de
wijngaarden in de omgeving. Hier proef je de Rieslingwijn tijdens een van de wijnfeesten in de zomer.

Actief genieten tijdens een verblijf in
Rheinland-Pfalz
Ben jij een actieve vakantieganger in hart en
nieren? Dan kun je je hart ophalen tijdens een
vakantie in deze deelstaat. Je vindt hier namelijk prachtige wandel- en fietsroutes. De routes zijn gemakkelijk te vinden door de borden
onderweg, zodat jij onbezorgd kunt genieten
van prachtige stops. Fiets jij graag? Maak een
tocht langs de rivier de Moezel of zet je benen
aan het werk tijdens een tocht door de wijnbergen. Ontdek de schoonheid van Rheinland-Pfalz tijdens jouw volgende vakantie.

DE

Burgstadt CampingPark
Rheinland-Pfalz
Duitsland

DE-D-177
Genieten voor alle leeftijden tijdens een verblijf op Burgstadt CampingPark. In het prachtige Kastellaun vind je deze camping waar iedere
kampeerder een fijne tijd zal beleven. Het gehele terrein is ruim aangelegd zodat jij in alle rust kunt genieten van je welverdiende vakantie.
De camping is speciaal gericht op volwassenen en kinderen boven de 14
jaar. Ben jij graag actief tijdens je vakantie?
Dan kun je je hart ophalen bij Burgstadt CampingPark. Stap op de fiets of trek de wandelschoenen aan en ga op ontdekkingstocht. Wil
je meer weten over deze fijne camping in het
zuidwesten van Duitsland? Lees dan zeker even
mee.
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Genieten van rust en ruimte Beleef een actieve vakantie
op Burgstadt CampingPark in Rheinland-Pfalz
Liefhebbers van een rustgevende vakantie zijn aan
het juiste adres tijdens een verblijf op Burgstadt
CampingPark. De camping is ruim opgezet en uitermate geschikt voor een fijne vakantie waar je
even op adem komt van het dagelijks leven. Voor
optimale ontspanning neem je plaats op een van
de fijne ligbedden in de ligweide of breng je een
bezoek aan de sauna waar je heerlijk opwarmt. Ben
jij graag in het water te vinden? Ga dan voor een bezoek aan het overdekte zwembad in de omgeving.
Een balletje slaan op de tennisbaan? Dit doe je gemakkelijk in de omgeving van de camping. Bovendien heb je de mogelijkheid tot midgetgolf. Aan het
einde van de dag schuif je aan in het Griekse restaurant naast de camping voor een goede maaltijd.
Wil je genieten van een lekker biertje? Kom dan
eens kijken in de biertuin naast de camping.

De omgeving van Burgstadt CampingPark leent
zich voor schitterende wandel- en fietsroutes. In de
omgeving vind je prachtige kastelen en burchten.
Bovendien vind je hier de langste hangbrug van
Duitsland en een complete Boeing 737. Wil jij graag
fietsen op vakantie? Ga met de fiets op pad en ontdek schitterende vergezichten en de historie van de
deelstaat. Heb je geen eigen fiets mee? Huur er gemakkelijk eentje in de buurt en ga op ontdekkingstocht. Wandel jij liever? Trek je wandelschoenen
aan en trek langs prachtige natuurgebieden.

Wandelroutes in de omgeving
De omgeving van Burgstadt CampingPark is ideaal voor een fijne wandelvakantie. Door het afwisselende landschap kijk je je ogen uit tijdens een
wandeltocht door de streek. Ben jij een beginnende
wandelaar? Geen probleem! Er zijn diverse wande-

Afstand
10 km

lingen met verschillende moeilijkheidsgraden. Zo
is er een tocht voor iedere wandelaar. Wil je meer
weten over de wandelroutes in de omgeving? Lees
dan zeker even mee.

1 Rondje vanuit Kastellaun
Deze route heeft een gemiddelde moeilijkheidsgraad waarvoor je een goede conditie moet hebben. Het startpunt van de route is goed bereikbaar
met het openbaar vervoer.

De route brengt je langs bosrijk gebied vol groen.
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Afstand
11 km

2 Rondje vanuit Gammelshausen
Wandelaars met een goede conditie kunnen hun
hart ophalen tijdens deze route. De tocht heeft
een gemiddelde moeilijkheidsgraad en brengt je
langs prachtige vergezichten en beboste gebieden.

Ontdek de schoonheid van Rheinland-Pfalz tijdens een tocht door dit gebied.

Afstand
11 km

3 Rondje vanuit Kastellaun
Deze wandeling is geschikt voor wandelaars van
ieder fitnessniveau. Trek de wandelschoenen
aan en ga op pad door het beboste gebied van
Kastellaun.

Het beginpunt vind je bij Burgstadt Hotel.

Overige aanraders in de omgeving
Rondje vanuit Kastellaun - 26 kilometer
Rondje vanuit Kastellaun - 14 kilometer
Rondje vanuit Bell - 6 kilometer

www.burgstadt.de
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DE

Camping Waldfrieden
Rheinland-Pfalz
Duitsland

DE-D-129
Ben je op zoek naar een camping met een vleugje natuur? Dan zit je goed
op Eco-camping Waldfrieden. Op deze plek net buiten Saarburg gaat jouw
droomvakantie van start. De vele attracties in de omgeving zorgen ervoor
dat je je een echte toerist voelt. Gelukkig voelt de sfeer op de camping
als vertrouwd, mede dankzij de aanwezigheid van de vele Nederlanders.
Vanaf moment één word je warm ontvangen door de familie Muller die met
veel enthousiasme de camping runt. Kom je ook een onbezorgde vakantie
beleven?

Verblijf tussen de bossen
Camping Waldfrieden is de ultieme uitvalsbasis voor een actieve dag in de natuur. Gelukkig
ben je ook daarna op je plek, want je kunt op en
top ontspannen in een van de knusse appartementen op de camping. Verblijven als een echte
kampeerder kan ook, want je vindt op de camping genoeg plekken voor natuurliefhebbers
in hart en nieren. En vervelen? Dat is onmogelijk op Camping Waldfrieden, want voor jong
en oud is er op ieder moment van de dag wel
wat te beleven. Kleintjes kunnen spetteren in
het zwembad of nemen een kijkje in de speeltuin of op het sportveld. Zijn ze gek op dieren?
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Dat komt mooi uit, want op de camping kun je
ook paardrijden. Wie tijdens de zomer verblijft
op Camping Waldfrieden profiteert bovendien
van een leuk animatieteam dat genoeg activiteiten organiseert. En wie zin heeft in een lekkere
snack, geeft zijn bestelling door in de snackbar.
Eet smakelijk!

Genoeg te doen in de
omgeving
Kinderen en volwassenen hoeven geen moment
stil te zitten op Camping Waldfrieden. Zo bereik
je in enkele minuten het stadje Saarburg met
allerlei historische en culturele schatten. Bekijk
hier zeker het kasteel hoog boven de Saar, want
die trekt direct je aandacht. Ook beneden is het
een en al plezier, want de smalle en kronkelende
straatjes schreeuwen om ontdekt te worden. Een
andere eyecatcher die niet te missen is, is de 20
meter hoge waterval in de stad. Kerken en musea zijn hier ook in overvloed aanwezig, dus stap
zeker binnen als je in de gelegenheid bent. Breng
je vakantie letterlijk en figuurlijk naar een hoogtepunt door een lange rit met de stoeltjeslift naar
de Warsberg te maken. Vergeet onderweg niet van
het uitzicht te genieten. Wie wat actiefs wil ondernemen, maakt een wandeling in de buurt of huurt
een kano in Schoden en test de rivier. Wedden dat
deze vakantie er een wordt om nooit te vergeten?

Routes in de regio
Welkom in wandelparadijs Rheinland-Pfalz! Dit
is bij uitstek de plek waar je terecht kunt voor een
ontspannende wandeling. Dat je nergens zo leuk
kunt wandelen als hier, is iets wat je aan den lijve
gaat ondervinden. Iedere dag is een nieuwe dag om
een route uit te testen. Gelukkig ben je hier aan het
juiste adres, want met een flink routenetwerk is er
genoeg om te ontdekken. Lees je mee welke routes
je niet mag overslaan tijdens een vakantie op Campingplatz Waldfrieden?

Routes in de omgeving van de camping
Afstand
28 km

1 Felsenweg
Een aantal jaar geleden is deze route uitgeroepen
tot de meest indrukwekkende van het land. Wie
fan is van routes met karakter zal de Felsenwegroute vast helemaal het einde vinden. Onderweg
kom je langs indrukwekkende rots- en waterpartijen. Met mooi weer is er niets leukers dan over de
stapstenen in het water lopen en de tocht op een
andere manier te bewandelen.

Ook de eeuwenoude Romeinse burcht die je onderweg tegenkomt, zal direct je aandacht vragen.
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2 Stadswandeling Saarburg

Afstand
12 km

De route die je een stadswandeling door Saarburg laat maken is perfect voor wie cultuur wil
snuiven. De oude ruïnes leggen de geschiedenis
van de stad feilloos bloot en zorgen voor gefronste wenkbrauwen. Een van de vele gidsen leidt
je met liefde rond en vertelt je alles over de St.
Laurentiuskerk, Klein Venetië en de waterval van
Leubaches.

Deze tocht laat je op slag verliefd worden op Saarburg!

3 Saar-Hunsrück-Steig

Afstand
13 km

Route nummer drie gaat jouw hart zonder twijfel
sneller laten kloppen. Deze wandelroute stuurt
je over een premium looproute in Natuurpark
Saar-Hunsrück en dat merk je maar al te goed.

Natuurpaden en schitterende aangezichten maken deze route tot een absolute aanrader.

Overige aanraders in de omgeving
Panoramaroute Hermeskeil - 24 kilometer
Saarburg - Kell am See - 25 kilometer

www.campingwaldfrieden.de
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Wandelen in het
heerlijke Moezelgebied
De meanderende Moezel van Trier tot Koblenz. Een rivier die het gebied definieert en tot één van de meest gewilde toeristische bestemmingen maakt voor Nederlanders. Groene heuvels, overvolle druivenranken, gezellige dorpjes en heerlijke wijn. Gouden combinatie.
En voor kamperende wandelaars geldt dat nog eens extra. Niet alleen
langs de Moezel zelf, maar ook in het omringende gebied zijn er volop
wandelroutes te vinden, met goede onderlinge verbinding.
Van eenvoudige routes tussen dorpjes, over leuke bospaadjes en met matige hoogteverschillen
tot de echt zware uitdagingen als de Wurzlaysteig, het afwisselende stroomgebied van de Moezel biedt het allemaal. De afwisseling maakt het
zo fijn, van gezellige dorpjes tot middenin het
groen. De Moezel, Mosel in het Duits, begint in
de Franse Vogezen en stroomt door Luxemburg
en Duitsland, om tenslotte te eindigen in de Rijn.
Vanaf Trier wordt het gebied de Moezelvallei genoemd. Zoek je een actieve vakantie, een ‘Bourgondische’, of juist rust? Het is er allemaal!
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De wijncultuur ten top.!
Wat meteen opvalt: waar je ook kijkt, zie je wijngaarden. Heuvels vol, waar duizenden wijnboeren
een echt hoogstaande wijn maken (en opdrinken!).
Vele tientallen authentieke wijndorpjes nodigen
je uit om vooral een terrasje te pakken, een goed
restaurant te bezoeken en wijn mee naar huis te
nemen. Doen! Enneh… ze genieten hier van het
goede leven, daarom heeft elk dorp wel een eigen
wijnfeest. Een absolute must om te bezoeken als
die zich voordoen. Vooral in de zomer zijn er veel.

DE

Tip!
De Moselsteig is een 365 km lange wandeling voor de echte diehards! Je start in Perl
en in 24 wandelingen ga je kriskras door
het hele Moezelgebied! Pfew!

CampingPark Triolago
Moezel
Duitsland

DE-D-049
In het schilderachtige Moezel-landschap met zijn wijngaarden en kronkelende rivier ligt CampingPark Triolago. Met een echt prachtig uitzicht
over de rivier ligt CampingPark Triolago middenin de wijngaarden van de
bekende Rioler Römerberg. Hier vergeet je vanzelf je dagelijkse beslommeringen en rust je uit in harmonie met de natuur… Ga er lekker heen met
eigen tent, vouwwagen, camper of caravan: kamperen op CampingPark
Triolago is gewoon heerlijk ontspannen en puur vakantieplezier.
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Volop comfort

Het hotel

Er zijn daarnaast ook meerdere andere overnachtingen mogelijk, in een appartement, met
volop comfort, een hotel, of… wat ludieker:
slaap in een wijnvat, ideaal voor wandelaars,
fietsers, motorrijders! En wat dacht je van een
waar drijvend vakantiehuis? Vakantie op het water, met rondom vanaf je zonneterras het rustige meer en het groen van de bossen en wijngaarden. Heerlijk!

Het hotel staat op één van de mooiste plekken
aan de Moezel, rustig, maar toch niet afgelegen,
op slechts 5 minutenlopen van het dorpscentrum. Slechts 10 minuten van Trier, de oudste
stad van Duitsland.
Het restaurant heeft met zijn unieke ontwerp een
vriendelijke en gastvrije sfeer. Het met glas overdekt
terras heeft een panoramisch uitzicht over de Moezelvallei. Hier geldt altijd Verse, seizoensgebonden
gerechten. Geniet samen met een glas wijn van de
Moezel van de met liefde klaargemaakte gerechten.

ok wandelaars zijn
hier op het juiste
adres
Camping Park Triolago is het een ideaal uitgangspunt voor mooie wandelingen in de regio Moezel.
Na een stevig ontbijt start je meteen met je eerste
wandeling direct vanaf Freizeitgelände Triolago. En weer op tijd terug om ’s avonds voor een
3-gangen menu met regionale gerechten en lekker
relaxen op het prachtige panoramische terras.

campingpark.triolago.eu
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Moselcampingplatz Alf
Moesel
Duitsland

DE-D-081a
Moselcampingplatz Alf is een ontdekking. Iets van de gebaande paden aan
de Moezel vandaan, in een soort groene oase van rust en ruimte. Direct gelegen aan een zacht murmelend beekje van het soort dat je hoort zonder het
te horen. Fijne voorzieningen en volop ruimte op de plaatsen. Nog een ´echte´ camping, met natuurlijk ook een aantal luxe accommodaties als wijnvaten en safaritenten, maar verder het karakter van kamperen in alle facetten
van de camping.

Lekker even weg camping

Fietsen en Wandelen

Ideale plek om ook lekker even een weekendje
weg te zijn, voelt helemaal als buitenland, verwend als ze daar zijn met kronkelende wegen
door toegankelijke heuvels waar de hemel de
wijnranken lijkt te strelen en de mensen nog
duidelijk trots zijn op hun gezellige dorpjes en
cultuur.

Verder vooral de fietsen en de wandelschoenen
mee... De zalige uitzichten, de meanderende
Moezel, de groene overdaad om je heen... De
hele omgeving nodigt je vriendelijk uit dieper
door te dringen in het bochtige karakter van de
streek. Laat de bochten en de glooiingen langzaam de kronkels in je hoofd oplossen, tot het
rustig wordt en je jezelf ‘s avonds op de camping
terugvindt met een onbewuste glimlach op je
lippen.

Wijn! Natuurlijk!
En dan vooral de witte, maar dat is mijn persoonlijke voorkeur... Geniet van de vele sfeervolle wijnfestivals en de wijnproeverijen in de heerlijke Moezeldorpjes Traben-Trarbach, Koblenz,
Cochem, Bernkastel-Kues and Trier.
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Wintercamping
Moselcampingplatz Alf is het hele jaar open en
een uitstekend vertrekpunt voor excursies naar
deze plaatsen. Vraag de camping ook zeker naar
hun winterprogramma, want dat is een van hun
specialiteiten. Kerstmarkten met een speciaal karakter: ondergronds! Lekker warm, glühwein en
gezellig rondstruinen tussen de kraampjes! Suup!

www.mosel-camping-platz.de
DE

..
camping Am Muhlenteich
Moezel
Duitsland

DE-D-178
Goed verzorgde camping tussen Rijn en Moezel. Geniet hier van een
vakantie, die u nog lang zal heugen, op deze goed verzorgde camping in een rustig gebied tussen Rijn en Moezel. Ver weg van drukke toeristen-centra pluk je hier gewoon nog paddestoelen en bessen. Heerlijk! Het wild in het gebied laat zich geregeld gadeslaan,
magische momenten! Deze royaal aangelegde camping ligt aan de rand
van een heerlijk geurend bos met jeneverstruiken en sparrenbomen.
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Fietsen en Wandelen
Vanaf camping Am Mühlenteich heb je een
prachtig uitzicht naar het zuiden en westen over
de heuvels van de Hunsrück. Natuurliefhebbers,
wandelaars en fietsers opgelet: het stikt hier van
de aantrekkelijke wandel- en fietsroutes! En
het lijkt wel of je hier alleen maar aardige mensen tegenkomt! Ga eens lekker rustig voor je tent
zitten en vergeet de tijd gewoon maar even. Eigenlijk heel simpel gezegd: Kom hier naar toe!

www.muehlenteich.de
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Ontdek de prachtige
natuur van Corsica
Kom echt even tot rust op het bijzondere eiland Corsica. Het eiland dat
ook wel ‘eiland van de schoonheid’ wordt genoemd, doet zijn naam
zeker eer aan. Overal waar je kijkt, liggen majestueuze rotspartijen en
campings verscholen in het groen. Dankzij het diverse landschap van
het eiland raak je niet snel uitgekeken.
Breng bijvoorbeeld een bezoek aan de krijtrotsen van Bonifacio. Hier heb je een schitterend
uitzicht op de kustlijn van Sardinië.

Corsica: een walhalla
voor natuurliefhebbers
Rondom de campings op Corsica vind je ontzettend veel groen. Dat maakt Corsica tot de
perfecte vakantielocatie voor natuurfanaten.
Breng jij een bezoek aan Golfe de Porto waar je
bijzondere rode rotspartijen bekijkt of bezoek je
het prachtige natuurreservaat dat je terugvindt
op de werelderfgoedlijst van UNESCO? Even op
adem komen? Wandel langs de schitterende
kustlijn van het eiland.

Op avontuur door de ongerepte natuur van Corsica
Corsica is het perfecte uitgangspunt voor een
avontuurlijke vakantie. Het diverse eiland heeft
voor ieder wat te bieden. Ben jij een echte waterrat? Dan beleef je dolle pret in een van de
charismatische baaitjes. Hier kun je snorkelen,
zeilen of zelfs surfen. Bovendien is de omgeving
uitermate geschikt voor een mooie wandeling.
Wandel vanuit de bergen naar de zee of maak
een mooie stadswandeling door Ajaccio of Bastia. Ontdek de zachte pastelkleurige huizen en
gezellige terrasjes. Corsica is een eiland voor
echte levensgenieters.

Voel het fijne zand
aan je voeten en
verwonder je over
de rode kliffen
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Camping Bagheera
Corsica
Frankrijk

FR-S-099
Midden in de natuur vind je naturistencamping Bagheera. Deze rustig
gelegen camping ligt direct aan het strand tussen de eucalyptusbomen.
Laat je betoveren door het helderblauwe water van het zandstrand aan de
camping. Een dagje zonnen? Huur een fijne ligstoel met parasol en geniet de
hele dag van de Corsicaanse zon. Terwijl de kids lekker spelen in het zand
geniet jij van je welverdiende rust. De standplaatsen op Camping Bagheera
zijn erg divers. Als je een echte zonaanbidder bent, dan kies je voor een van
de zonovergoten plaatsen. De liefhebbers van schaduw kiezen voor een fijne
plek tussen de eucalyptusbomen. Bij Camping Bagheera geniet je gegarandeerd van de prachtige natuur en je welverdiende rust.

Beleef een fijne tijd op Corsica vanaf Camping Bagheera
Op Camping Bagheera is er voor ieder wat wils.
Wat staat er vandaag op de planning? Een ochtend knutselen of een potje voetbal? De animatie zorgt ervoor dat jouw kids een toffe tijd beleven. En jij? Jij ontspant met een goed boek aan
het water of geniet van de warme zonnestralen
op je huid. Ben je graag actief op vakantie? Dan
ben je hier aan het juiste adres. Vanaf de camping ontdek je de mooiste natuur van het eiland.
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Dit doe je te voet, met de fiets of zelfs per paard.
Daarnaast sla je een balletje op de tennisbaan of
breng je een bezoek aan de sauna. Vanaf Camping Bagheera worden er talloze watersporten
aangeboden. Neem surfles, ga zeilen of begeef
je in de diepe wateren tijdens een duikles. Bij
Camping Bagheera beleef je een fijne tijd met
het hele gezin.

Wandelen door
de schitterende
omgeving van
Camping Bagheera
Vanaf Camping Bagheera boek je diverse uitstapjes. Waar gaat de trip naartoe? Breng bijvoorbeeld
een bezoek aan Porto Vecchio, Bastia of Corte.
Daarnaast ben je vanaf de camping anderhalf uur
verwijderd van steden als Bonifacio en Calvi. Ook
een bezoek aan Ajaccio behoort tot de mogelijkheden. Ben je een echte wandelfanaat?

Routes in de
omgeving
‘Île de Beauté’ heeft ontzettend veel prachtige
wandelroutes die klaarliggen voor jou. Omdat
het landschap zo divers is, kies je eenvoudig
een route die bij jou past. Kies je voor een mooie
tocht door de bergen of een route langs de kust?
De keuze is aan jou. Meer weten over de meest
bijzondere wandelroutes in de omgeving? Lees
dan zeker even mee..

Dan kun je je hart ophalen in Corsica. Het eiland
is rijk aan prachtige routes die je langs de mooiste
plekken van het eiland brengen.

Afstand
200 km

1 Route GR20
Deze langeafstandsroute brengt je langs schitterende plekken. De tocht wordt gezien als de
zwaarste in Europa, maar tegelijkertijd ook de
spectaculairste van allemaal. De route loopt van
het noordwesten naar het zuidoosten van Corsica.

De route zal ongeveer 10 tot 12 dagen duren. Ga jij de uitdaging aan?
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Afstand
135 km

2 Route Mare e Monti
Zoals de naam misschien al doet vermoeden: deze
wandelroute loopt van zee naar de bergen. Het
startpunt van de route ligt bij Calenzana en voert
naar Cargèse. Geniet onderweg van adembenemende vergezichten, charmante dorpjes en verfrissende beekjes.

De wandeltocht zal zo’n 10 dagen in beslag nemen.

Afstand
85 km

3 Route Ajaccio naar Ghisonaccia
Ga op ontdekkingstocht vanuit de hoofdstad van
het eiland. De route loopt van het zuiden naar het
westen. Ghisonaccia staat bekend om zijn rustige
uitstraling en uitgestrekte stranden.

Je zou de route af kunnen leggen in zo’n 2 tot 3 dagen.

Overige aanraders in de omgeving
Route Propriano naar Porto-Vecchio - 50 kilometer
Route Cargese naar Calenzana - 77 kilometer
Route Calacuccia - 13 kilometer

www.bagheera.fr
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Wandelend de
Costa Brava verkennen
Zeg je Spanje, dan zeg je de Costa Brava. Dit fijne deel van Spanje is de perfecte uitvalsbasis voor prachtige wandeltochten door de natuur. Niet alleen
zijn de toeristische attracties kenmerkend voor de regio, ook de indrukwekkende natuur is wat de Costa Brava bijzonder maakt. Trotseer de mooiste baaien, indrukwekkende rotsgroeperingen en de authentieke steden en
dorpjes die het verhaal van Spanje vertellen.
De beste manier om dat te doen is wat ons betreft
toch echt per voet. Zo heb je alle tijd om de omgeving goed in je op te nemen en je gedachten te
verzetten. Bovendien wandel je na een intensieve tocht een gezellig dorpje binnen waar je altijd
welkom bent voor een goed glas wijn en Spaanse
tapas. Trek je wandelschoenen aan en ga op pad,
want er ligt een wereld voor je open.

Een van de bijzonderste
regio’s van Spanje
Liefhebbers van Spanje zullen direct beamen
dat de Costa Brava een van de natuurrijkste gebieden in Spanje is. Geen wonder dus dat je hier
voor spectaculaire wandeltochten wel goed zit.
Tijdens een wandeltocht geniet je ongetwijfeld
van al het groen. Bovendien is het voor echte
romanticussen helemaal interessant, want hoe
spectaculair is een wandeltocht langs de glinsterende oceaan tijdens zonsopgang?

Avontuur aan de
Costa Brava
Als je tijdens je vakantie meer wilt zien dan alleen zon, zee en strand is een wandeltocht de
ideale activiteit. Je leert de Costa Brava op deze
manier als geen ander kennen en bent lekker
actief bezig in de buitenlucht. Bovendien zijn er
in de omgeving verschillende routes die passen
bij iedere wandelwens. Of je nu graag een route
probeert met meer uitdaging of juist liever op
een rustig tempo wat wilt zien van de omgeving:
het is hier allemaal mogelijk.

Er is geen
betere manier
om je dag te
beginnen.
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Avontuur aan de
Costa Brava
Als je tijdens je vakantie meer wilt zien dan alleen zon, zee en strand is een wandeltocht de
ideale activiteit. Je leert de Costa Brava op deze
manier als geen ander kennen en bent lekker
actief bezig in de buitenlucht. Bovendien zijn er
in de omgeving verschillende routes die passen
bij iedere wandelwens. Of je nu graag een route
probeert met meer uitdaging of juist liever op
een rustig tempo wat wilt zien van de omgeving:
het is hier allemaal mogelijk.

SP

Wandelen doe je samen
Er is niets leukers dan samen met het hele
gezin de omgeving afwandelen. Naast de
frisse lucht die je vast goed zal doen, is het
ook nog eens een gezellige activiteit voor
wat quality time. Door het veelzijdige karakter van de regio is het meer dan aan te raden
om met de kids op pad te gaan en de omgeving op een andere manier te ervaren.
Stippel een kleine route uit om de spieren
lekker op te warmen of maak er een dagtocht van en ga op pad. De kids zullen het
een leuke combinatie vinden met vakantiedagen aan het strand of zwembad.

Camping Rodas
Costa Brava
Spanje

ES-E-012a
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De sfeer zit er goed in op camping Rodas en dat merk je vanaf het moment
dat je arriveert in het zonnige Roses. Niet alleen de camping voelt als een
warm bad, ook in het gezellige centrum voel je je direct thuis. Dat kan
ook niet anders met de talloze cafés, barretjes en restaurants waar je met
open armen wordt ontvangen. Voor gezelligheid ben je hier dus aan het
juiste adres, maar ook de voorzieningen zijn dik in orde. Zo verblijf je hier
op een steenworp afstand van zee, heb je een zwembad tot je beschikking
en is er genoeg vermaak voor een vakantie vol pret. Kom je voor je rust?
Ook dan ben je hier helemaal op je plek. Hier beleef je het Spaanse motto
“mañana, mañana” als nooit tevoren.

Een verblijf om van te dromen
Een kampeerplek, stacaravan of toch een lodge:
je hebt hier genoeg keuze aan accommodaties.
Daarom zullen kampeerders zich direct aangetrokken voelen tot een verblijf op Rodas. Als de
fijne accommodaties je nog niet hebben overgehaald tot een verblijf dan doen de faciliteiten dat
wel. De heerlijke zwembaden nodigen je direct
uit voor een duik, evenals de gezellige bar waar
je terecht kunt voor een aperitief rond etenstijd.
Ondertussen gaan de kids ongestoord hun gang
bij de pergola of in de kindertuin.

Dankzij de aanwezigheid van vele kids zijn
vriendjes en vriendinnetjes binnen no time gemaakt. Hebben jullie zin in wat vermaak? Doe
dan mee met een potje petanque of bekijk de
activiteitenagenda op de camping die vol staat
met de leukste to do’s. Natuurlijk mag een bezoek aan het strand ook niet ontbreken. Hoe
dichter je bij zee arriveert, hoe meer vakantiekriebels er opkomen. Zodra je het fijne zand tussen je voeten voelt, besef je hoe fijn het hier is.

Op pad in de omgeving
Je zult nergens zo goed kunnen ontspannen als
aan de Costa Brava. Alleen het zien van het strand
zorgt al voor een ontspannen gevoel. Bovendien
zijn de mogelijkheden in de omgeving van Rodas
eindeloos, dus wie niet vies is van een beetje reuring voelt zich hier als een vis in het water. Op zowel
cultureel als culinair vlak ben je hier helemaal op
de juiste plek en ook is er genoeg te doen op het
gebied van recreatie. Het goede nieuws is dat alle
drie de onderdelen bijna overal wel samenkomen.
Breng bijvoorbeeld een bezoek aan Figueres en het
Dalí-museum of proef wijn in het Wine Family Museum. Ook zul je de vele steden en stranden in de
directe omgeving meer dan fantastisch vinden. Wie
wat cultuur wil spotten doet dat op en top bij het
Kasteel van la Trinitat of de Ruïnes van Empúries.
En dan hebben we het nog niet eens gehad over de
talloze wandelroutes in de omgeving. Kortom: een
vakantiebestemming waar je nog lang over na zult
praten.
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Routes in de regio
Wandelen door de Costa Brava is altijd een goed
idee! Met wie je deze zonnige regio ook bezoekt: je
zult bijna iedereen warm kunnen maken voor een
tocht in de omgeving. Dat is niet verwonderlijk,
want er zijn vele routes in de buurt die je zonder
twijfel wilt proberen. Het gezegde “time flies when

you’re having fun” is hier helemaal op zijn plaats,
want zodra je een route geprobeerd hebt, ben je
direct verkocht. Daarom hebben wij een aantal
routes voor je op een rij gezet waar je zeker geïnspireerd door raakt. Wedden dat je de overige routes
ook met liefde wilt uitproberen?

Routes dichtbij de camping
Afstand
2,4 km

1 Kustpad Camí de Ronda
De route die je over het pad Camí de Ronda leidt,
laat je het ruige kustgedeelte zien van de Costa
Brava. Het pad verbindt Blanes en Portbou en is
rijk aan natuurlijke schatten. Kijk je opzij, dan zie
je een golvende zee die direct je aandacht trekt.
Draai je je hoofd de andere kant op, dan word je
verrast door prachtige pijnbomen.

Dat de charme van de route je zal verbazen is een ding dat zeker is.

Afstand
2,7 km

2 Oude boerderijen van Roses
Een van de meest indrukwekkende dingen aan Roses: de traditionele boerderijen die je tegenkomt
tijdens een tocht in de omgeving. Je vindt ze rondom het kasteel van Bufalaranya en ze geven karakter aan deze tocht.

Bovendien kom je tijdens het lopen meerdere plaatsen tegen die direct je aandacht trekken zoals Mas Ponac en Can Pairet.
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Afstand
3,5 km

3 Olijfgaarden van Roses
Olijven horen bij Spanje en dat is precies de reden
dat je route drie bewandeld moet hebben. Onderweg kom je langs de wijk Mas Oliva en vervolg je
de route langs de Riera dels Ginjolers in de Alzeda-vallei. Tijdens de tocht beklim je de helling met
olijfbomen.

Eenmaal boven word je getrakteerd op een prachtig uitzicht over de baai.

Overige aanraders in de omgeving
Route Cala Montjoi - Cadaqués - 10 kilometer
Route door het landschap rondom Montjoi - 10,8 kilometer
Tocht over de Cap de Creus - 4,1 kilometer

www.campingrodas.com
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Drenthe: de regio
die blijft verrassen
Puur natuur met een indrukwekkend verleden: dat is waar Drenthe
voor staat. Het woord veelzijdig
past Drenthe helemaal, en dat is
niet voor niets. Met talloze natuurparken die je keer op keer weten te
verbazen kan het niet anders dan
dat dit de provincie is die een plekje in je hart gaat veroveren. Dit is
bij uitstek de plaats waar je even
helemaal kunt ontladen door je
hoofd goed leeg te maken.
Bovendien zal het vanwege de culturele schatten
en idyllische plaatsjes voor iedereen een cadeautje zijn om in Drenthe te verblijven. Traditionele boerderijen, eindeloze landweggetjes en de
meest gezellige steden en dorpen maken dat
Drenthe de place to be is voor echte vakantiegangers. Bovendien ervaar je hier het ultieme vakantiegevoel dicht bij huis. Klinkt dat niet geweldig?
Dat Drenthe de moeite waard is om te verkennen
is je vast duidelijk geworden en wat ons betreft is
er geen betere manier om dat te doen dan tijdens
een heerlijke wandeltocht. Trek je wandelschoenen maar aan, want een korte kennismaking met
deze provincie smaakt naar meer.
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Routes die voor jou
gemaakt lijken te zijn
Je kunt in Drenthe heerlijk wandelen en jong
en oud zullen tijdens een wandeltocht direct
geïnspireerd raken. Met ontelbaar veel kilometers aan wandelpaden kan het niet anders dan
dat er een route tussen zit die aan jouw verwachtingen voldoet. Routes waarbij het even
lijkt of je alleen op de wereld bent en in volle
glorie kunt genieten van wat deze provincie
jou laat zien.
Op een rustig tempo ontdek je wat Drenthe te
bieden heeft tijdens een route langs bossen,
zandverstuivingen, heuvels en heiden. Bovendien zul je de frisse buitenlucht meer dan
heerlijk vinden. Trek oude kleding aan, veter je
wandelschoenen goed dicht en maak je klaar
voor een aantal mooie wandeltochten.

Wandeltochten met de kids
Je kunt zonder twijfel je hele gezin enthousiast
krijgen voor een wandeltocht door Drenthe.
Doordat de verschillende routes in afstand variëren is er voor iedere leeftijd wel een passende
optie te vinden. Wedden dat de kids de wandeltochten die langs de hunebedden leiden meer

NL

dan interessant vinden? Of wat dacht je van de
tochten waarbij je wilde dieren kunt spotten?
Stuk voor stuk echte familieroutes die voor het
hele gezin meer dan leuk zijn. Waar jullie voorkeur ook naartoe gaat: Drenthe heeft genoeg in
petto om je optimaal te verleiden.

Het Horstmannsbos
Drenthe
Nederland

NL-C-082
Natuurliefhebbers opgelet! Het Horstmannsbos is de perfecte vakantiebestemming dankzij zijn ligging in Natuurgebied Drouwenerzand. Leef je lekker uit in de bossen of beleef dolle pret op de zandverstuiving, want dit is
de plek waar je even een bent met de natuur. Met de hunebedden op een
steenworp afstand valt er bovendien genoeg te zien en beleven. Om jullie
vakantie letterlijk en figuurlijk naar een hoogtepunt te tillen, bewandelen
jullie het Boomkroonpad, een 125 meter lang pad dat door de boomtoppen
loopt. Ben je klaar voor een onvergetelijke vakantie en benieuwd wat Het
Horstmannsbos nog meer te bieden heeft? Lees dan snel verder.

Natuurrijk overnachten op Het Horstmannsbos
Na een actieve dag in de natuur is er niets lekkerder dan ontspannen op de camping. Gelukkig
komt dat goed uit, want op de camping zijn genoeg voorzieningen aanwezig die het de campinggasten volledig naar de zin maken. Bovendien zet
de natuurbeleving hier door, want verblijven doe
je op prachtige plaatsen onder groene bomen.
Maak je camper, tent, vouwwagen of caravan dus

klaar voor een vakantie in de natuur. Wil je wel het
ultieme kampeergevoel beleven, maar heb je geen
zin om je eigen onderdak mee te sjouwen?
Huur dan een safaritent die over alle gemakken
beschikt waar jij naar op zoek bent. Koken doe je
gewoon in je eigen keuken en in de badkamer kun
je terecht voor een warme douche.
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To do’s op de camping en daarbuiten
Actievelingen halen hun hart op bij Het Horstmannsbos. Jong en oud kunnen op de camping de
leukste sportactiviteiten ondernemen en meedoen
met talloze spelactiviteiten die ervoor zorgen dat je
de tijd van je leven zult hebben. Na een korte wandeling vind je bijvoorbeeld een ruime tennisbaan en
een volleybalveld, waar je met het grootste plezier
een balletje kunt slaan.

Ook aan de kleintjes is gedacht, want ‘s zomers staat
er een enthousiast animatieteam voor hen klaar.
Verder beleven de kids bij zomerse temperaturen
plezier op de waterspeelplaats. Liever wat meer van
de omgeving ontdekken? Kies dan voor een van de
vele wandelroutes of maak een uitstapje naar Attractiepark Drouwenerzand of zwemvijver ‘t Nije
Hemelriek.

Routes in de regio
Drenthe is een waar wandelparadijs voor de allerkleinsten en alleroudsten. Waarom? Vanwege de
adembenemende natuur. Om alles goed in je op te
kunnen nemen is er niets lekkerder dan met de benenwagen op pad gaan en bewonderen wat Drenthe in huis heeft.

Camping Het Horstmannsbos is daarvoor de
ideale uitvalsbasis, want vanaf hier vind je talloze
mooie routes die vast en zeker een mooie toevoeging zijn aan een heerlijke vakantiedag.

Routes met vertrek vanaf de camping
Afstand
17 km

1 Boswachterspad Beek en Bos
De route over het Boswachterspad Beek en Bos op
de Hondsrug is er een uit duizenden. De betoverende omgeving zorgt voor prachtige aangezichten. De
echte blikvangers zijn het uitzicht bij ‘t Hemelriek,
de kronkelende Anderse Diep en de historische
stuifduinen. Onderweg even de benen laten rusten
onder het genot van een warme kopje thee, koffie of
chocomelk doe je bij Paviljoen de Woudstee. En de
verborgen schatten onderweg?

Dat zijn de orchideeën langs de route en de spechten die je door het hele bos kunt spotten als je
goed zoekt.
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Afstand
5 km

2 Wandelroute Evertsbos
Een route die je met veel plezier zal verenigen met
de natuur is de wandelroute door het Evertsbos. De
heerlijke bosgeur laat je met volle teugen genieten
van de tocht, evenals de vele historische highlights.
Zo zul je sporen van menselijke activiteiten tegenkomen die duizenden jaren teruggaan. Ook zijn de
verschillende bomen voor natuurliefhebbers een
lust voor het oog. Wat dacht je bijvoorbeeld van een
bezoekje aan de naaldbomentuin?

Vergeet ook zeker de vennen en heidevelden niet die met name in het bloeiseizoen voor een
waar spektakel zorgen.

Afstand
4 km

3 Wandelroute Heide en Vennen
Voor een middagje rust moet je op de Hondsrug
zijn. Het landschap hier maakt diepe indruk en laat
je heidevelden zien tot zover je kunt kijken. Ook de
vele vennen en bomen maken dat deze route meer
dan geschikt is voor de echte natuurliefhebber.

Vergeet je cameratoestel niet mee te nemen, want de prachtige heidevelden zijn een ware eyecatcher.

Overige aanraders in de omgeving
Wandelroute Gieten-Borger op de Hondsrug - 5 kilometer
Wandelroute Beleef het bos - 5 kilometer
Wandelroute Eexterveld - 7 kilometer

www.horstmannsbos.nl
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NL

Camping Diever
Drenthe
Nederland

NL-C-159
Bij Camping Diever kampeer je midden in de Drentse bossen. Een oase van
rust in eigen land, even weg uit de dagelijkse sleur. Dat is een goede omschrijving voor deze gezinsvriendelijke camping.
Het hele gezin vermaakt zich op dit adres, want je
vindt er faciliteiten in overvloed. Authentiek kamperen doe je in de groene omgeving in charme,
maar als je meer comfort wilt, dan zijn de verschillende glampingaccommodaties een uitkomst. Een
blokhut, boomhut, pod of bungalow: de keuze is
reuze. Geen twijfel over mogelijk dat er een optie tussen zit waar jij blij van wordt. De omgeving
roept om ontdekt te worden door middel van een
mooie wandeltocht. Trek je wandelschoenen maar
aan!

Vermaak voor jong en
oud op Camping Diever
In een omgeving vol prachtige natuur vermaak je
je al snel. Maar ook aan de kinderen is gedacht.
Zij kunnen ongestoord klimmen en klauteren op
het autovrije campingterrein. Tijdens het hoogseizoen organiseert het recreatieteam leuke activiteiten voor jong en oud. Al spelend leren de kinderen
de natuur kennen. Dankzij de fietsverhuur kan je
goed op pad in de omgeving. Op eigen tempo ontdekken wat Drenthe te bieden heeft, dat is toch
een genot? Tot slot is het sanitair modern en goed
onderhouden en over de afwas hoef jij je geen zorgen te maken. Als je wilt, wordt de afwas voor je
gedaan met de afwasservice. Echt zorgeloos genieten!
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Accommodaties om in
weg te dromen

Op Camping Diever ben je altijd omringd door
groen. Zelfs in de accommodaties die je op
de camping vindt. Ruime blokhutten in alle
soorten en maten staan voor je klaar en ook
bijzondere accommodaties zijn hier goed vertegenwoordigd. Wat dacht je bijvoorbeeld van
een boomhut? Of een levensgroot vogelnest?
Ook de pod is een goede keuze voor wie een
romantische getaway wel ziet zitten. Zodra je
de buitendeur openslaat en de vogels hoort
fluiten weet je dat er een nieuwe dag in de natuur op je staat te wachten. Maar niet voordat
je voor je eigen accommodatie genoten hebt
van een warme kop koffie! Een betere manier
om je vakantiedag te starten is er niet.

Een perfect startpunt voor de mooiste wandelingen
In een omgeving vol prachtige natuur vermaak je
je al snel. Maar ook aan de kinderen is gedacht. Zij
kunnen ongestoord klimmen en klauteren op het
autovrije campingterrein. Tijdens het hoogseizoen
organiseert het recreatieteam leuke activiteiten
voor jong en oud. Al spelend leren de kinderen
de natuur kennen. Dankzij de fietsverhuur kan je

goed op pad in de omgeving. Op eigen tempo ontdekken wat Drenthe te bieden heeft, dat is toch
een genot? Tot slot is het sanitair modern en goed
onderhouden en over de afwas hoef jij je geen zorgen te maken. Als je wilt, wordt de afwas voor je
gedaan met de afwasservice. Echt zorgeloos genieten!

Routes in de regio
Bossen, vennen en prachtige heidevelden maken
Drenthe misschien wel tot één van de mooiste
stukjes van Nederland. Er zijn maar weinig plekken
waar je niks hoort als je in de natuur bent, maar in
Drenthe vind je deze plekjes nog! Sterker nog: het

Afstand
6,5 km

stilste plekje van Nederland vind je in de provincie,
vlakbij de camping. Deze plek ontbreekt natuurlijk
niet in de door ons aanbevolen routes. Hieronder
wat tips om je op weg te helpen.

1 Wandelroute Koelevaartsveen
Deze wandeling van Staatsbosbeheer leidt je langs
mooie vennetjes en het Koelevaartsveen, een voormalig veengebied van Dwingelderveld. Een Drentser landschap ga je niet vinden! Ook tref je op deze
route veel doorkijkjes aan die je uitnodigen om een
blik te werpen.

Kijk overigens niet raar op als je een kudde schapen spot in de verte, want die schijnen hier in
grote getalen te leven.
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Afstand
13 km

2 Wandelen op het Dwingelderveld
Even weg van de bewoonde wereld, hoe idyllisch
klinkt dat? Tijdens een wandeling door natuurpark
Dwingelderveld heb je écht het gevoel even op een
andere planeet te zijn. De natuur laat zich hier van
haar mooiste kant zien en van reuring is hier geen
sprake. Heerlijk voor wie even tot rust wil komen.

Laat je verrassen door de schoonheid van het grootste natte heidegebied van West-Europa en
bewonder heide, water en bomen.

Afstand
8 km

3 Wandelroute Nationaal Park
Drents-Friese Wold
Deze gevarieerde wandeling gaat door uitgestrekte
bossen langs de kraaiheide van landgoed Berkenheuvel. Je komt een bospoel, onderduikershol, weilanden en een landhuis tegen. Genoeg te zien dus!

Laat je oog ook zeker vallen op de glooiende akkers die onderweg op je pad komen, sommige
Drentse dorpen beschikken daar namelijk nog over.

Overige aanraders in de omgeving
Drenthe: Wandel vanuit Diever - 18 kilometer
Camping Diever - Rondje Shakespearetheater - 5,5 kilometer
Wandelroute Berkenheuvel - 7 kilometer

www.campingdiever.nl
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NL

Dianaheide
Drenthe
Nederland

NL-C-071
De families die gek zijn op natuur verzamelen zich maar al te graag op
Dianaheide. Deze prachtig gelegen camping is kleinschalig opgezet en barst
van de gezelligheid. Dat maakt dat je hier met veel plezier je vakantiedagen
doorbrengt. En dan hebben we het nog niet eens gehad over de faciliteiten
die je hier vindt! Word je al blij van een speelvijver met strand, animatie en
sportfaciliteiten? Zonder twijfel zul je vast ook enthousiast worden van de
mooiste wandeltochten die vanaf het park starten.
Vergeet daarnaast de omgeving niet, want die is
om over naar huis te schrijven. Lekker struinen
door Nationaal Park ‘De Drentsche Aa’ en ‘Dwingelderveld’ of een kijkje nemen bij het hunebedcentrum. Er is hoe dan ook genoeg te ondernemen
tijdens je verblijf in Amen. Kom je het zelf ervaren?

Accommodaties om heerlijk in tot rust te komen
Kom je niet tot rust in de Drentse natuur, dan kom
je het wel in de compleet ingerichte accommodaties die op Dianaheide op je staan te wachten. De
luxe chalets met badkamer, keuken en slaapkamers bieden je alle luxe van thuis. Ben je juist uit
op het unieke kampeergevoel en word je blij van
het geluid van ochtenddruppels die ‘s ochtends
vroeg op je tentdoek vallen? Kies dan voor de lodges! Deze knusse tenten staan garant voor de ultieme belevenis en zijn net even wat luxer dan een
gewone tent. Zelfs een boxspring ontbreekt niet
in de twee persoons slaapcabine. Om te genieten van de bosgeur en de fluitende vogels hoef je
alleen maar plaats te nemen op je eigen veranda
waar een loungeset op je wacht.
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Een en al plezier op
Diana Heide
Geen dag is hetzelfde op Diana Heide en dat heeft
allemaal te maken met de diverse opties tot vermaak. Van ‘s ochtends tot ‘s avonds vinden de
leukste activiteiten plaats op de camping waaraan kids van alle leeftijden kunnen deelnemen. Zo
draaien ze hun hand vast niet om voor een potje
basketbal of voetbal. Ook het spannende parcours
is een leuke bezigheid. Als de kinderen liever hun
eigen gang gaan, bieden de speeltuinen uitkomst.
Glijden, spelen en klimmen en klauteren: de kleintjes zijn gerust een hele middag zoet in de buitenlucht! Zodra de avond valt, verzamel je rond het
kampvuur dat regelmatig wordt aangestoken. Een
avond om nooit te vergeten.

Op avontuur in de
omgeving

Vakantiepark Diana Heide weet vakantiegangers
van alle soorten te vermaken, maar ook de omgeving is van alle markten thuis. Aan de rand van het
Nationaal Park De Drentsche Aa is er altijd een
plekje waar je even je energie kwijt kunt. Of dat nu
lopend, fietsend of vanaf de rug van een paard is!
Als je juist even de drukte wilt opzoeken, kan dat
natuurlijk ook in de omgeving van Diana Heide.
Met een arsenaal aan musea, attractieparken en
dorpen zijn er altijd genoeg uitstapjes mogelijk.

Routes in de regio
Het is haast een zonde om geen wandeltocht te
maken wanneer je in Drenthe vakantie viert. De regio heeft immers niet voor niets het label “wandelprovincie” gekregen! Vele voetgangers omschrijven Drenthe dan ook als het wandelparadijs van
Nederland. Wat je zoal kunt verwachten tijdens een

tocht door de meest dunbevolkte provincie van
ons land? Weilanden vol Nederlandse kenmerken,
mooie landschappen waarvan geen één hetzelfde
is en lieflijke dorpjes die je uitnodigen voor een korte stop. Trek je wandelschoenen dus maar snel aan
en maak een tocht vanaf Diana Heide!

Routes in de buurt van de camping
Afstand
24 km

1 Drentse Bos route
Klinkt wandelen langs het voormalig concentratiekamp Westerbork, de Radiosterrenwacht en middeleeuwse dorpjes jou ook als muziek in de oren?
Begin dan aan de Drentse Bos route! Zoals de naam
al verraadt, voert de route je door bos en beekdal
en kom je onderweg indrukwekkende landschappen tegen. Zodra je langs de telescopen bent gewandeld, wacht boswachterij Grolloo op je.

Vervolg je de tocht, dan weten Schoonloo en Elp je vast te verleiden voor een kort bezoek.
Wie aan de Drentse Bos route begint gaat een indrukwekkende tocht tegemoet.
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2 Rolder Es route

Afstand
9,5 km

De Rolder Es route is groot favoriet onder doorgewinterde wandelfanaten. Tot in de wijde omtrek is
de prachtige kerk van Rolde te bewonderen, dus
wie zich aan deze tocht waagt zal optimaal genieten
van panorama’s die verre van saai zijn. Ook brinkdorp Balloo, een voormalige spoordijk en grafheuvels bepalen hier het aangezicht.

Zelfs prehistorische hunebedden zijn onderdeel van de route!

3 Aa en Hunzeroute

Afstand
9,5 km

De mooiste kant van Drenthe ontdek je tijdens de
Aa en Hunzeroute. Maak kennis met de grote verscheidenheid van de natuur en tik de heerlijkste
streekproducten op de kop. Op de route vind je de
lekkerste landwinkels en het gezellige Anloo waar je
een verkoelend drankje kunt drinken. Wat je verder
kunt verwachten op deze route?

Nationaal Park Drentsche Aa waar je wellicht nog wilde dieren spot!

Overige aanraders in de omgeving
Wandelroute Wolvenspoor - 5 kilometer
De Acht van Amen - 5 kilometer
Holtveenroute - 36 kilometer

www.dianaheide.ardoer.com
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Verken De Eifel tijdens
een wandeltocht
Het prachtige Nationaal Park Eifel, de zandsteenrotsen van de
Teufelsschlucht en de ingesneden zijdalen van de Moezel hebben alle drie een ding gemeen: ze
geven een geheel nieuwe dimensie aan wandelen in deze regio.
Dat het met wandelmogelijkheden wel goed zit
in De Eifel, blijkt wel uit het goed aangelegde
wandelnetwerk. Bovendien zorgt dit gevarieerde
middelgebergte voor uitdagende wandelroutes
die in de smaak zullen vallen bij menig wandelaar. Een beetje uitdaging en mooie panorama’s
beloven plezier voor jong en oud.

Een veelzijdige
wandelbestemming
Wie zich afvraagt waarom De Eifel een geschikte
wandelbestemming is, zal na een korte blik direct het antwoord vinden. Dankzij zijn culturele
en natuurlijke waarde is deze omgeving uitermate geschikt voor mooie tochten. Het middelgebergte tussen Keulen, Trier, Koblenz en Aken
weet wandelaars van iedere leeftijd zonder twijfel omver te blazen. Met de aanwezigheid van
deze natuur kan het niet anders dan dat dit wandelroutes gaan worden die een diepe indruk op
je gaan maken. Maar vergeet ook zeker de steden met traditionele kenmerken niet. Burchten
en kastelen? Gespot! Romeinse invloeden? Aanwezig! Historische centra? Check! Allemaal even
leuk om te ontdekken tijdens een dagtocht.
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Een route die
bij jou past
Heb je al een route uitgestippeld? Met zoveel
verschillende mogelijkheden is dat vast niet
eenvoudig! Gelukkig zul je geen spijt krijgen
van de route die je kiest, want ze hebben stuk
voor stuk unieke kenmerken.
Je zult de schoonheid van de Duitse natuur zeker waarderen. Gevorderd of niet, in De Eifel
zullen alle wandelaars plezier beleven. Bovendien zul je tijdens je wandeling talloze wegwijzers tegenkomen die je een duwtje in de goede
richting kunnen geven.

Wandelen door De Eifel
Het fijne aan wandelen is dat je je eigen koers
kunt bepalen en zelf beslist waar je naartoe
loopt. Zo ook in De Eifel, een regio die talloze
wandelroutes telt die je altijd zullen bevallen.
Kies een route die bij je past en ga op ontdekking. Of dit nu een wandeling is over een mysterieus bospad, een uitgestrekte vlakte of een
indrukwekkend vulkaanlandschap: de keuze is
aan jou.

DE

Camping Eifelidyll - Ourtal-Idyll
De Eifel
Duitsland

DE-D-027
De mooie landelijke Camping Eifelidyll - Ourtal-Idyll grenst aan de rivier
de Our. Bij een bezoek aan de regio ervaar je een oase van rust en ontspanning. Even weg van alle drukte van het dagelijks leven. Bovendien
verblijf je midden in een van de bekendste wandelgebieden van natuurpark Südeifel. Tijdens een verblijf bij Camping Eifelidyll - Ourtal-Idyll
heb je de keuze uit diverse luxe accommodaties. Verblijf in een van de
appartementen, wandelhutten, trekkershutten of stacaravans van het
park. Deze camping is de perfecte uitvalsbasis voor een fijne vakantie in
de omgeving van de Eifel en Luxemburg.
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Genieten voor het gehele gezin op
Camping Eifelidyll - Ourtal-Idyll
Langs de rivier vind je fijne grasvelden waar je
geniet van het zonnetje op een van de ligbedden. Ben je graag actief op vakantie? Speel een
potje volleybal, voetbal of basketbal. Na sportief
bezig te zijn geweest, schuif je aan bij het kampvuur. Ook natuurliefhebbers vermaken zich hier

optimaal. Pak een peddel en kano over de rivier
de Our of kies voor een van de fiets- en wandeltochten in de omgeving. Of je nu een eigen fiets
bij je hebt of graag een fiets wilt huren: bij Camping Eifelidyll - Ourtal-Idyll zit je goed voor de
mooiste tochten in de omgeving.

Ontdek al wandelend de mooie omgeving van
Camping Eifelidyll - Ourtal-Idyll
Er liggen leuke uitstapjes op je te wachten vanaf
Camping Eifelidyll - Ourtal-Idyll. Breng bijvoorbeeld een bezoek aan een van de schilderachtige
dorpjes in de omgeving. Steden als Vianden, Echternach en Diekirch liggen binnen handbereik.
Ontdek de prachtige Romeinse bouwwerken van

de verschillende steden en geniet van de groene
natuur. Daarnaast beleef je deze omgeving op
een unieke manier tijdens een mooie wandeling.
Vlakbij Camping Eifelidyll - Ourtal-Idyll vind
je diverse routes die je brengen naar bijzondere
plekken.

Routes in de omgeving
Het gebied rondom Camping Eifelidyll - Ourtal-Idyll is uitermate geschikt voor een mooie
wandeltocht. Want hoe beleef je het prachtige
landschap van de Eifel nu beter dan te voet? Bewandel de groene paden en ontdek al het moois
wat de Eifel te bieden heeft. Benieuwd welke paden
op jou wachten? Lees dan zeker even mee.

Afstand
11,6 km

1 Irsenpfad
Wandel door de mooiste dalen van de Eifel. Ben je
op zoek naar rust? Dat vind je zeker in de Islek. De
prachtige heuvelruggen van Irsen en kabbelende
beekjes zijn slechts enkele voorbeelden van alle
pracht die je tegenkomt onderweg.

De route is geschikt om te wandelen met het hele gezin.
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Afstand
6,9 km

2 Gerolsteiner Keltenpad
De familievriendelijke route over het Gerolsteiner
Keltenpad is heerlijk om te wandelen in de namiddag. Na een steile klim naar de Heiligenstein van
506 meter kun je even op adem komen met een
prachtig uitzicht.

De tocht is uitermate geschikt voor de jongere ontdekkers en daarom ook heerlijk om met het
hele gezin te lopen.

Afstand
1 km

3 Archeologische rondtoer
De route die je hier loopt is ideaal voor cultuurliefhebbers. Langs het Rathausplatz ontdek je de
mooiste gebouwen en monumenten.

De tocht is te bestempelen als gemakkelijk en daarom geschikt voor jong en oud.

Overige aanraders in de omgeving
AhrSteig Etappe 7: Bad Neuenahr - Sinzig - 18,5 kilometer
Eifelsteig-Etappe 10 - 23,7 kilometer

www.eifelidyll.de
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DE

..

Prumtal Camping Oberweis
De Eifel
Duitsland

DE-D-034
Kom heerlijk wegdromen in de prachtige natuur bij Prümtal Camping
Oberweis. Deze camping is uitermate geschikt voor een fijne en bovenal ontspannende vakantie. Dankzij zijn ligging in het dal van de Prüm
heeft deze camping een pittoreske uitstraling. Hier neem je plaats op
een van de ruime plekken die variëren van 30 vierkante meter tot 100
vierkante meter. Adem de frisse lucht in van de bossen en geniet van je
welverdiende vakantie bij Prümtal Camping Oberweis.

..

Ultiem vermaak op Prumtal
Camping Oberweis
Bij Prümtal Camping Oberweis is verveling er
niet bij. Neem een verfrissende duik in het buitenbad of speel een potje volleybal. De kids beleven een super tijd met het animatieteam. Hier
spelen ze de leukste spelletjes en dansen ze erop
los in de kidsclub. Naast de camping vind je een
prachtig openluchtzwembad waar je als gast
van Prümtal Camping Oberweis gratis een duik
mag nemen. De kids zullen hier in het bijzonder
vrolijk van worden. Ze roetsjen hier namelijk van
de waterglijbaan, spelen onder de waterparaplu
en dansen in de waterfontein. Daarnaast vind je
er voor de kleintjes een speciaal kinderbadje. Na
een dag vol spetterpret schuiven jullie aan voor
een goede maaltijd in het restaurant.
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Prumtal Camping Oberweis:
een paradijs voor de
wandelliefhebber
Prümtal Camping Oberweis is het ideale uitgangspunt voor een fijne wandeling. Ben jij een
fervent wandelaar? Kies dan voor een stevige
klim door de bergen van de Eifel. Ook voor de
recreatieve wandelaars is er genoeg te beleven. Ga cultuur snuiven in de omgeving waar je
prachtige burchten, kastelen en andere historische bouwwerken tegenkomt of geniet van de
prachtige natuur van de Eifel.

Routes in de omgeving
De Eifel is een prachtig gebied vol mooie natuur.
Voor iedere wandelliefhebber zit er een tocht bij
die voldoet aan zijn of haar wensen. Ben je een recreatieve wandelaar? Dan zitten er mooie tochten
voor jou bij. Maar ook voor de stevige doorstapper
zitten er prachtige routes tussen. Benieuwd naar
de routes? Lees dan zeker even mee.

Afstand
10 km

1 Struffeltroute (Roetgen)
De prachtige Struffeltroute is ideaal voor een fijne
tocht met het hele gezin. De afstand is relatief kort
en leg je af in ongeveer drie uur.

De tocht brengt je langs een schitterend stuwmeer dwars door de heidevelden.

Afstand
12 km

2 Narzissenroute
(Höfen, Nationalparktor)
Tijdens de Narzissenroute ervaar je de schitterende natuur van de omgeving optimaal. De route is
bijzonder mooi in de lente. Dit had je misschien al
kunnen raden, want dan staan er overal prachtige
narcissen in bloei.

Ook deze route is af te leggen in drie uur.

Afstand
16 km

3 Wasserlandroute (Einruhr)
De Wasserlandroute brengt je in ongeveer 4 à 5 uur
tijd door de mooiste natuur van de omgeving. Wandel rondom de Obersee door prachtige beukenbossen.

De tocht is rijk aan uitzichten op het stuwmeer.
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Overige aanraders in de omgeving
Biberpfad Hürtgenwald
(Großhau, Parking Glockenofen) - 8,5 kilometer
Hemingway-Trail (Großhau) - 9,5 kilometer
Löwenzahn-Erlebnispfad
(Nettersheim, Naturzentrum Eifel) - 7 kilometer

www.pruemtal.de

DE

..

Campingpark Echternacherbruck
De Eifel
Duitsland

DE-D-037
Beleef de prachtige omgeving van de Zuid-Eifel vanaf Campingpark Echternacherbrück. Deze grote camping naast de Duits-Luxemburgse grensrivier
de Sauer is geschikt voor jong en oud. De Eifel is een populaire bestemming
voor Nederlandse vakantiegangers en dat is niet voor niets. Het afwisselende
landschap heeft voor ieder wat wils. Vanaf Campingpark Echternacherbrück
maak je de mooiste wandelingen en stevige fietstochten. Ga erop uit naar
Luxemburg of Duitsland. Dankzij al het groen in de omgeving is Campingpark
Echternacherbrück een goed uitgangspunt voor een actieve vakantie.
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Vermaak voor jong en oud bij Campingpark
..
Echternacherbruck
Bij Campingpark Echternacherbrück is het
genieten voor iedereen. ‘s Morgens ontwaak
je met een vers broodje, waarna je een verfrissende duik neemt in een van de drie zwembaden op het park. De kleintjes spetteren heerlijk
in het peuterbadje, terwijl jij geniet van een fijn
zonnetje op je ligbed. Ben jij graag in de natuur?
Bij Campingpark Echternacherbrück kun je
ook zwemmen in natuurlijk water. Hier gooien

de visfanaten hun hengeltje uit. De kids beleven
een toffe tijd met het animatieteam. Ze maken
de mooiste knutselwerkjes en spelen gezellige
spelletjes. Ben jij graag actief op vakantie? Sla
een balletje op de tennisbaan of speel een gezellig potje midgetgolf. Liever de omgeving verkennen? Kies voor een fiets- of wandeltocht met
je eigen fiets of huur een fiets op het park.

Wandelen door de prachtige Routes in de omgeving
omgeving van Campingpark De Eifel is rijk aan vele prachtige wandelpaden
die leiden naar schitterende plekken. Of je nu een
..
geoefende- of een recreatieve wandelaar bent: de
Echternacherbruck
De omgeving van Campingpark Echternacherbrück is een paradijs voor wandelfanaten. Maak
bijvoorbeeld een wandeltocht door het vulkanische gebied. Dit gebied is inmiddels groen gekleurd en daarom ideaal voor een wandeltocht
door het glooiende landschap van De Eifel. Trek
de wandelschoenen uit de kast en ga erop uit in
de natuur.

Afstand
14,5 km

omgeving heeft altijd een route die bij jou past.
Geniet van het glooiende groene landschap en ontdek al het moois dat De Eifel te bieden heeft. Meer
weten over de paden in de omgeving? Wij tippen je
drie van de mooiste routes.

1 Heckenlandroute
De Heckenlandroute brengt je langs ontzettend diverse landschappen. Met zijn 14,5 kilometer is dit
een route met een gemiddelde moeilijkheidsgraad.
De tocht brengt je langs prachtige akkers en weiden
met fraaie beukenhagen.

Deze beschermen je tegen de wind en maken het wandelen nog aangenamer.
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2 Kall Trail

Afstand
8,5 km

Waan je in het verleden tijdens deze themaroute.
De wandeling leidt door de vallei van de Kall, een
vallei die aan het einde van de Tweede Wereldoorlog een hevig strijdtoneel was.

De route is af te leggen in ongeveer 3 uur.

Afstand
13 km

3 Felspassage
Een wandeling door dit gebied brengt je op compleet andere plekken dan de vorige routes. Naast
het prachtige dal van de Roer brengt het je onder
meer langs schilderachtige rode zandsteenrotsen.

De wandeling zal ongeveer 4 uur in beslag nemen.

Overige aanraders
Eifeler Kräuterpfad - 21 kilometer
Tiergartentunnel-Wanderweg - 22 kilometer

www.echternacherbrueck.de
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DE

Camping Sauer-Our
De Eifel
Duitsland

DE-D-028
Tussen de bekendste wandelgebieden van de Duits-Luxemburgse Südeifel in de buurt van het Müllerthal vind je een waar vakantieparadijs voor
jong en oud. Wandelaars en fietsers kunnen hun geluk niet op in dit
prachtige heuvelachtige landschap. De omgeving is ideaal voor de leukste familie-uitstapjes. Een spannende kanotocht? Aanwezig! De omgeving ontdekken vanaf de rug van een paard? Check! Mountainbiken door
de bossen? Jazeker! Kortom, een fijne vakantie is hier vanzelfsprekend.

Vakantie met tevredenheidsgarantie
Vervelen? Dat woord bestaat gewoon niet bij
Camping Sauer-Our. Elke ochtend word je wakker in je eigen accommodatie met het geluid
van vrolijk zingende vogels. Je bent midden in
de natuur! Het verwarmde sanitair voldoet aan
de modernste eisen en wordt vanzelfsprekend
zeer goed schoon gehouden. Jullie genieten
van de heerlijk verse broodjes van het aangrenzende restaurant en besluiten een dagje op de

camping te blijven. Een echte highlight is toch
wel die spannende kanotocht over de Sauer. Dat
is spetteren geblazen! En waar haal je die kano
vandaan? Die huur je gewoon op de camping.
Gaan jullie liever vissen of paardrijden? Haal die
vishengel en laarzen maar uit de koffer, want er
zijn genoeg mogelijkheden! Gaan de kinderen
mee? Dan wordt het lachen, gieren en brullen
voor hen in de speeltuin.

Actie in de tent
Camping Sauer-Our is het perfecte vertrekpunt
voor activiteiten. Zo stappen jullie gemakkelijk
het zadel op en trappen maar! Het Müllerthal
beschikt over fiets- en mountainbikeroutes in
alle soorten en maten. Gaan jullie voor een rus-

tige of bobbelige route? Het uitgebreide bosgebied vormt bovendien een waar walhalla voor
elke wandelaar. Geoefend of niet, jullie beleven
een heerlijke dag midden in de natuur!
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Routes in de omgeving
Wandelen is één van de meest geliefde activiteiten
in de Eifel. En dat is niet voor niets! De Eifel is een
prachtig uitgestrekt gebied vol natuur, rust en diversiteit. Wandelen wordt een ware belevenis én de
regio is niet ver rijden vanaf Nederland. Bovendien

Afstand
14 km

vormt Camping Sauer-Our het middelpunt van
een groot wandelroutenetwerk. Dus waar wacht je
nog op? Lees mee met de top 3 wandelroutes in
de omgeving.

1 2 Bekenpad
Zin in contrasten, pieken en dalen? Dan is deze
route op je lijf geschreven en ook nog eens heel
familievriendelijk. De hoogvlaktes, steile hellingen
en woeste bossen brengen je naar de beken Alf- en
Sammetbach.

Dat wordt een echte verrassingstocht!

Afstand
22 km

2 Kloosterroute
Ben je een goed getrainde wandelaar en zoek je
naar wat uitdaging? Dan is deze route echt iets voor
jou. De naam zegt het al, je komt langs vele culturele highlights. Maar deze route heeft meer voor je
in petto.

Het wild-romantische Roerdal, de weidse velden en de imposante rots van de Ehrensteinsely
garanderen puur genot.

84

Wandelen

3 Vulcano-route

Afstand
26 km

Ook deze route is voor geoefende wandelaars, maar
het zware werk wordt beloond met een prachtig
zicht op lavavelden. Je hebt nauwelijks door dat je
zo dichtbij Nederland bent! Is deze route net iets te
veel gevraagd?

Dan kort je de route heel gemakkelijk in door een gemarkeerd dwarspad tussen Mehren en Ellscheid te volgen.

Overige aanraders
Narcissenroute - 15 kilometer
Struffelroute - 10 kilometer
Vulkangipfelpad - 31 kilometer

www.eifelidyll.de

DE

Camping Altschmiede
De Eifel
Duitsland

DE-D-036
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Dit prachtige plekje aan de oever van de Sauer zal je voor altijd bijblijven.
Je ontsnapt hier even helemaal aan de stress van het dagelijks leven.
Laat je betoveren door de natuurwereld van het natuurpark Südeifel. Je
brengt een heel ontspannen vakantie door in je eigen accommodatie of in
een van de comfortabele vakantiewoningen. Voor ieder wat wils! Nemen
jullie de kinderen mee? Dan zijn die niet meer weg te slaan bij het zwemparadijs met wel drie glijbanen! Wie is als eerst beneden?

Zwemparadijs & Wellness
Of je nu kiest voor een sportieve vakantie of een
rustgevende vakantie, bij Camping Altschmiede
kan het allemaal! De kinderen zijn nog nooit zo gelukkig geweest in het zwemparadijs. Gierend van
plezier sjezen ze naar beneden. En jullie? Jullie
genieten van de uitgebreide wellnessfaciliteiten.
Wat een ontspanning! Willen jullie wat meer van
de omgeving zien? Een kanotocht op de Sauer is
een uitstekende gelegenheid om de wilde en romantische vallei te ontdekken. Eenmaal tevreden
aangekomen bij jullie eigen tent of caravan zijn
jullie nog vrolijk aan het napraten over de heerlijke gerechten uit het restaurant. Zijn jullie toe aan
wat meer luxe? Dan verblijven jullie in een van de
vakantiehuizen op het park. Deze zijn ruim opgezet
en geschikt voor 4 tot 6 personen.

Routes in de omgeving
De Eifel heeft alles in huis voor onvergetelijke wandelingen. Tijdens je route ontdek je vele natuurschoonheden zoals vulkanische gebieden, woeste
bossen en schitterende meren. Verdeeld tussen al
dit schoon liggen de pittoreske Eifelsteden met hun
historische centra. Ben je er helemaal klaar voor?
Lees dan mee met de top 3 routes dichtbij Camping Altschmiede.
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Natuurwereld
Ook in de omgeving van Camping Altschmiede
kijk je je ogen uit. Het unieke karakter van het
Duits-Luxemburgse natuurpark biedt een breed
scala aan mogelijkheden. Wandelaars, klimmers, Nordic walkers, mountainbikers, fietsers, vissers en kanoërs zijn allemaal welkom!
Dus voor de leukste familie-uitstapjes gaan jullie
de natuur in! Wat staat er op de planning vandaag?

Afstand
7 km

1 Gerolsteiner Keltenpad
De eerste route is er een voor ongetrainde wandelfans met veel mogelijkheden voor pauzes. Leuk
voor de jeugdige ontdekkingsreizigers, want de
paden gaan dwars door de natuur heen. Geniet van
het uitzicht op de imposante Kasselburcht en de
panorama’s vanaf de toren van Dietzenley.

Deze wandeling is een waar spektakel!

Afstand
12 km

2 Naturpark Südeifel Wanderweg
Ook de tweede route is geheel kindvriendelijk. Voor
de hele familie is er genoeg te ontdekken langs de
route. Je kunt hem in twee richtingen zonder kaart
lopen, want de route is goed gemarkeerd.

Voor een pauze laat je de voeten rusten op een van de bankjes met panoramisch uitzicht of op
het terras van een fijn restaurant.

Afstand
9 km

3 Wandelweg Zemmer
Tijdens deze wandelroute is het tijd voor een beetje uitdaging. Je waant je in een aangedane natuur
met voormalige steengroeven. Ook een verborgen
waterval gaat aan je voorbij.

De laatste etappe van de route brengt je naar de voormalige wasplaats Schleidweiler.
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Overige aanraders
Irsenpfad - 12 kilometer
Wandelpad Trierweiler - 12 kilometer
Droompad Virne-Burgweg - 10 kilometer

www.camping-altschmiede.de

DE

..

Camping Sudeifel
De Eifel
Duitsland

DE-D-038
In het hart van het natuurpark Südeifel vind je Camping Südeifel. Eenmaal hier geweest, wil je er nooit meer weg! En waarom? Omdat er zoveel is om te doen! Van wandelen en fietsen, tot aan zwemmen, kanoën
en klimmen. In het geliefde Duitse landschap ontdek je uitgebreide bos-
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sen, smalle rivieren, steile bergwanden en nog veel meer verrassingen!
Op zoek naar een vakantie die rust en natuur op een prachtige manier
combineert? Dan is Camping Südeifel hét vakantieparadijs voor jou!

Uniek & verrassend

Vakantie zonder grenzen

Varen met rubberboten en gezellige avonden
rond het kampvuur laten kinderdromen uitkomen. Of je nu verblijft in je eigen accommodatie of in een van de comfortabele wijnvaten, je
wordt overladen met een gevoel van ontspanning en rust. Gaan jullie met de hele familie? Dan
kunnen de kleintjes hun geluk niet op wanneer
ze elke avond om 7 uur de boerderijdieren mogen voeren. Welk dier is hun favoriet? De camping straalt een ontspannen sfeer uit en dat is
ook te merken in het restaurant. Fijn om even
van het zonnetje te genieten op het terras of om
gezellig samen te zijn. Even de voetjes af laten
koelen? Dan dompel je ze onder in het verkoelende water van de rivier de Prüm die direct
naast de camping ligt.

Elke dag is er weer iets nieuws te beleven in de
schitterende omgeving van Camping Südeifel. De geweldige natuur met uitgebreide bossen, wandelpaden, ruwe rotsformaties en de
bekende watervallen van de Prüm, maken de
mogelijkheden oneindig. Zo kun je wandelen,
fietsen, kanoën, paardrijden, vissen, klimmen,
zwemmen en zelfs golfen. Bovendien maak je
de mooiste dagtochten naar historische steden
in de omgeving. Er zijn burchten en kastelen in
overvloed. Dat wordt een ware reis door de
geschiedenis!

Routes in de omgeving
Wandelfans opgelet, de Eifel is een waar walhalla! Waan je in een wandelwereld vol natuur en
cultuur. Bereid je voor op grandioze uitzichten,
slingerende paden en feilloze bewegwijzering.
De Eifel is de reis zeker waard! Ook vanaf Camping Südeifel zijn er vele wandelroutes te ontdekken. Dus vertel, welke gaat het worden?
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Afstand
5 km

1 Manderscheider Burgenstieg
Dit is dé tour voor beginners! Hoog in de Vulkaaneifel, aan de rand van het Lieserdal schittert het Eifelstadje Manderscheid met historische flair.

Kiekjes van de boven- en nederburcht van Manderscheid maken het wandelplezier helemaal af.

Afstand
14 km

2 Avonturenwandeling Bertrada
Route
De tweede route combineert natuur, cultuur en
geologie. De dubbele toren van Bertradaburg steekt
boven je uit. Langs indrukwekkende ijs- en molensteengrotten baan je je een weg terug naar Birresborn.

Klaar voor deze ontdekkingsreis?

Afstand
8 km

3 Gerolsteiner Felsenpfad
Deze wandelroute is er een voor in de boeken! De
gelegenheid om over kalksteen te wandelen krijg
je namelijk niet elke dag. Je wandelt langs dolomietrotsen die symbool staan voor Gerolstein. Ook
wandel je door de vulkaanring, langs Duitslands
grootste mineraalbron en de sprookjesachtige Kasselburcht. Hier geniet elke wandelaar met volle teugen.

Ben je niet bang voor hoogtes? Klauter dan je weg naar boven op de klimrots Hustley!
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Overige aanraders
Droompad Booser Doppelmaartour - 9 kilometer
Droompad Vulkaanpad - 12 kilometer
Waterlandroute - 7 kilometer

camping-suedeifel.de

DE

Camping In Der Enz
De Eifel
Duitsland

DE-D-032
Ben jij op zoek naar een vakantie vol (culturele) activiteiten? Dan ben je
bij Camping In Der Enz aan het juiste adres! Deze camping aan de rand
van het historische stadje Neuerburg is rustig gelegen in een bosrijke
omgeving. Bovendien ligt de camping aan de oever van de rivier de Enz.
Het landschap rondom de camping is glooiend en leent zich daardoor
voor de mooiste wandel- en fietstochten. Op de camping vind je ruime
camperplaatsen en goede voorzieningen voor een fijne kampeervakantie.
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Beleef een fijne tijd in de
Eifel vanaf Camping In Der
Enz
Camping In Der Enz is de ideale bestemming voor
een rustgevende vakantie in het schitterende
Eifelgebied. De camping bevindt zich in een beschermd natuurgebied waardoor jij onbezorgd
geniet van je welverdiende vakantie. Op deze camping vind je dan ook geen animatie om de rust te
bewaren. Start je dag met een vers broodje van de
broodservice. Waterratten nemen een duik in het
buitenbad op de camping of stappen met de voeten
in het verfrissende water van de Enz. Ben jij graag
actief op vakantie? Dan kun je je hart ophalen in dit
gebied. Sla een balletje op de tennis- of golfbaan of
ga op ontdekkingstocht in de omgeving. Genoeg te
beleven tijdens een verblijf op Camping in der Enz.

Ontdek De Eifel al
wandelend
Het gebied rondom Camping In Der Enz is perfect om te voet te ontdekken. De omgeving is
voor een groot deel beschermd natuurgebied
waardoor jij kans maakt om beschermde dieren
te spotten. Door dit gebied zijn diverse prachtige wandelroutes uitgezet waar jij in alle rust
de omgeving bekijkt. Beleef De Eifel en wandel
langs de highlights uit de regio. Waan je in de Middeleeuwen door een bezoek te brengen aan de
burchten en kastelen en ontdek de schitterende
rotsformaties en stuwmeren van deze streek.
Het heuvellandschap van De Eifel ligt op jou te
wachten, kom jij kijken?

Routes in de omgeving
De Eifel is rijk aan ontzettend veel mooie wandelroutes. Het afwisselende landschap maakt deze
regio perfect voor een wandeling. Van bosrijk gebied tot aan machtige rotsformaties: je vindt het
allemaal in deze Duitse deelstaat. Ben jij een ge-

Afstand
14 km

vorderde wandelaar? Kies dan voor een route door
het rotsachtige gebied. Beginnende wandelaars
kunnen hier goed uit de voeten in de schitterende
bossen. Lees hieronder meer over de diverse wandelroutes in De Eifel.

1 Rondje vanuit Neuerburg
Deze wandeling is vooral geschikt voor de geoefende wandelaar. De paden zijn goed begaanbaar
evenals het beginpunt van de route.

De route brengt je langs diverse uitzichtpunten, authentieke Duitse huisjes en langs de wateren
van de regio.
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Afstand
9,5 km

2 Kreuzkapelle - Rondje vanuit
Neuerburg
Deze gemiddelde wandeling is korter qua afstand
dan de vorige route, maar is ook geschikt voor mensen met een goede conditie.

Deze route brengt je langs de mooiste uitzichtpunten en oude architectuur van de streek.

Afstand
7,4 km

3 Blick von der Kanzel
Deze gemiddelde route is goed begaanbaar en het
beginpunt is gemakkelijk te bereiken met het openbaar vervoer. Cultuurliefhebbers kunnen tijdens
deze route hun hart ophalen door de vele culturele
tussenstops onderweg.

Ook hier vind je prachtige uitzichtpunten waar je even op adem kunt komen.

Overige aanraders
Rondje vanuit Neuerburg - 7 kilometer
Beilsturm rondje vanuit Neuerburg - 7 kilometer
Rondje vanuit Neuerburg - 4,5 kilometer

www.camping-inderenz.com
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DE

Camping Nimseck
De Eifel
Duitsland

DE-D-039
Voel de vrijheid, rust en ontspanning tijdens een verblijf op Camping Nimseck. Dit schitterende Duits-Luxemburgse park is de ideale bestemming voor
een rustgevende vakantie. De camping bevindt zich in het luchtkuuroord Irrel op de grens met Luxemburg. Natuurliefhebbers zijn hier op de juiste plek
voor een ontspannen vakantie waar je een holistische oplossing hebt voor
eventuele klachten. Het doel van deze camping is het duurzaam herstellen
en bevorderen van de gezondheid. Vergeet jouw dagelijkse stress tijdens een
bezoek aan Camping Nimseck.

Beleef een rustgevende tijd
op Camping Nimseck
Camping Nimseck heeft voor iedere vakantieganger wat wils. Kom jij met eigen accommodatie?
Verblijf dan op een van de ruime kampeerplekken
en geniet van de ultieme campingervaring. Wil je
liever een accommodatie huren? Kies dan voor een
verblijf in een van de comfortabele vakantiehuizen op de camping. Voor een verfrissende duik kun
je terecht in het fijne buitenbad. Geniet jij liever
van het zonnetje? Neem dan plaats op een ligbed
en pak er een goed boek bij. Ben je juist graag actief
op vakantie? De omgeving van Camping Nimseck
beschikt over schitterende wandel- en fietspaden.
Ontdek de machtige rotsformaties en diepe rivierdalen. Voor dagtripjes ben je hier ook aan het juiste
adres. Breng een bezoek aan Luxemburg of aan de
watervallen van Irrel.
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Wandel door het
schitterende
natuurgebied
Machtige loofbossen, lange steile rotswanden en
betoverende rivieren. Tijdens een wandeltocht
door De Eifel kom je het tegen. Trek de wandelschoenen aan en ontdek de wandelpaden van samen in totaal 550 kilometer. Voor ieder niveau is er
een geschikte route te vinden. De beginnende wandelaar wandelt langs de rivieren en door de bossen.
Ben jij een echte pro? Trek de rotsachtige gebieden in en ga op ontdekkingstocht. Onderweg
wandel je langs prachtige authentieke gebouwen
en groene natuurgebieden. Wandelfanaten zijn
op de juiste plek tijdens een verblijf op Camping
Nimseck.

Routes in de omgeving
De beste manier om het schitterende landschap
van De Eifel te ontdekken is natuurlijk met de voet.
Genoeg tijd om je ogen uit te kijken en even stil te
staan bij alles wat je tegenkomt. Laat je verbazen
door de adembenemende natuur tijdens je wan-

Afstand
22 km

deltocht. Van beboste gebieden tot overweldigende berglandschappen. Tijdens een route door De
Eifel kom je het allemaal tegen. Hieronder vertellen
we je meer over de routes, lees je even mee?

1 Rondje vanuit Prümzurlay
Deze zware wandeling is gemaakt voor de geoefende wandelaar. Door de afstand is het van groot
belang dat je beschikt over een goede conditie. De
route brengt je langs de mooiste uitzichtpunten en
rotspartijen.

Bovendien brengt de route je langs de watervallen van Irrel.

Afstand
12 km

2 Rondje vanuit Irrel
Voor deze gemiddelde wandeling heb je een goede
conditie nodig. Deze route brengt je langs prachtige
rotsformaties en schitterende groene landschappen.

Het startpunt is gemakkelijk te bereiken met het openbaar vervoer.
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Afstand
14,5 km

3 Rondje vanuit Irreler Mühle
Ook het beginpunt van deze route bereik je gemakkelijk met het openbaar vervoer en vanaf daar wandel je langs grote rotspartijen.

Trek stevige wandelschoenen aan en bereid je voor op een tocht door de schitterende natuur
van De Eifel.

Overige aanraders in de omgeving
Rondje vanuit Prümzurlay - 18 kilometer
Rondje vanuit Irrel - 17,5 kilometer
Rondje vanuit Prümzurlay - 26,4 kilometer

www.nimseck.de
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Ontdek de groenste
provincie van
Nederland: Gelderland
Gelderland is de provincie van de Betuwe, Veluwe en
de Achterhoek en staat bekend als de groenste provincie van Nederland. Liefhebbers van een actieve vakantie kunnen hier hun hart ophalen. Ontdek het schitterende en afwisselende landschap te voet en laat je
betoveren door de rijke cultuur van deze regio. Breng
bijvoorbeeld een bezoek aan Nijmegen of Arnhem.
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Drink een drankje op het terras of shop in de gezellige winkelstraten. De Tweede Wereldoorlog
is hier regelmatig terug te zien in het stadsbeeld,
mede vanwege de Slag om Arnhem. Met zijn rijke
historie, prachtige natuur en veelzijdige cultuur
is Gelderland zeker een bezoekje waard.

Wandelen door
al het moois van
Gelderland

Cultuur, historie en
ontzettend veel groen:
je vindt het in
Gelderland

Gelderland komt bij vele wandelfanaten
als favoriet uit de bus. Met als belangrijkste
redenen de centrale ligging en de prachtige
bosrijke omgeving. Trek je wandelschoenen
aan en ruik de frisse boslucht overal om je
heen. Wandel je graag door het rivierengebied?

Wie een bezoek aan Gelderland brengt, is al snel
een bijzondere ervaring rijker. Het groene landschap leent zich perfect voor rustzoekers die
graag wat meer van eigen land willen ontdekken.
Kies jij voor een wandeling op de Veluwe of ga je
liever voor de Betuwe? Ook de Achterhoek biedt
fijne wandelingen langs diverse kastelen, burchten en landhuizen. Een hele dag erop uit? Breng
dan een bezoek aan Paleis het Loo. Prinses Margriet was de laatste bewoonster van dit paleis
dat nu dient als Nationaal Museum.

Dan kun je in Gelderland je geluk niet op.
Met de Maas en Waal geniet je van een eindeloos waterlandschap. Maar ook een fijne
stadswandeling door Zutphen, Arnhem of
Nijmegen behoort tot de mogelijkheden.

Hier krijg je een uniek kijkje in het leven van een
vorst. Wil je graag meer weten over de effecten
van de Tweede Wereldoorlog? Breng dan een
bezoek aan het Nationaal Bevrijdingsmuseum.
Dit museum in Groesbeek schept een duidelijk
beeld van Nederland na de Tweede Wereldoorlog. Kortom: genoeg uitstapjes om uit te kiezen
tijdens een wandelvakantie in Gelderland.
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NL

Parkcamping De Graafschap
Gelderland
Nederland

NL-F-195
Midden in de groene omgeving van Gelderland vind je Parkcamping de
Graafschap. Met de camping als uitgangspunt bezoek je eenvoudig alle
pracht en praal van de provincie. Van landgoederen tot bossen en van kastelen tot musea: in Gelderland vind je het allemaal. De omgeving is dan ook
prachtig voor een stevige wandeltocht. Een fijne ochtendwandeling maken? Stap vanaf Parkcamping de Graafschap zo de Kruisbergse bossen in.
Een dagje erop uit? Breng een dagje door in Doetinchem of het pittoreske
Hummelo. Meer weten over Parkcamping de Graafschap en zijn omgeving?
Lees dan zeker even mee.

Een heerlijk verblijf bij
Parkcamping De Graafschap
De landelijk gelegen Parkcamping De Graafschap heeft voor ieder wat wils. Dankzij de vele
struiken en bomen geniet je van veel privacy
bij je accommodatie. Je hebt daarnaast maar
liefst zeven accommodaties waar je uit kunt
kiezen voor een fijn verblijf. Boek een ruime
autovrije basisplaats of ga voor extra luxe met
Comfort Riant. Hier stap je vanuit je bed zo onder je eigen douche.

Wandelend de bosrijke
omgeving van Gelderland
ontdekken
Parkcamping De Graafschap is een goed
startpunt voor een mooie wandeltocht. In de
directe omgeving liggen prachtige wandelroutes voor je klaar om ontdekt te worden. Loop
over de Veluwe en spot diverse herten of kies
voor een wandeling door de straten van Arnhem en ontdek de rijke cultuur van de stad.
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Routes in de omgeving
Van groene velden tot bossen: Gelderland is het
speelveld voor actieve vakantiegangers. Laat de
auto staan en ga voor een frisse wandeling in het
bos. Niet alleen ontzettend gezond, maar ook
prachtig om te doen. Wandel op de Hoge Veluwe
of kies voor een wandeling door Hummelo en
ontdek de schitterende provincie te voet. Meer
weten over de wandelroutes in de omgeving?
Lees dan zeker even mee.

Afstand
16,5 km

1 Heerlijk rondje Hummelo Keppel
Trek de wandelschoenen uit de kast en ontdek al
het schoon van de Achterhoek. De route brengt
je door Hummelo, een klein dorpje in de buurt
van Parkcamping De Graafschap. Het startpunt
vind je bij Hotel Restaurant Café De Gouden Karper. Drink hier voor of na de wandeling een lekker kopje koffie.

Onderweg kom je langs Kasteel Keppel waarna je de route vervolgt door Hummelo.

Afstand
9,7 km

2 Rondje Laag-Keppel en Hummelo
Deze wandelroute zal van start gaan bij Het Wapen van Heeckeren. Eerst even zitten voor vertrek? Neem hier een goede kop koffie en begin
vervolgens aan je tocht. Het eerste stuk loop je
door de prachtige Kruisbergse bossen langs de
monumentale hotspot Laag-Keppel.

Ook deze route brengt je in het pittoreske dorpje Hummelo.
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Afstand
8,3 km

3 Rondje Heksenplas in de
Kruisbergse bossen
Net als de vorige route vindt deze route zijn
startpunt bij Het Wapen van Heeckeren. Voor de
wandeltocht of naderhand neem je hier een goede kop koffie of een fijne maaltijd. Loop door de
Kruisbergse bossen en bewonder dit schitterende natuurgebied.

Tijdens de tocht zul je ook langs de Heksenplas komen. Hier vind je allerlei amfibieën en
watervegetaties.

Overige aanraders
De Hoge Veluwe - 11 kilometer
Naar de Elsberg - 11 kilometer
Kuren op de Veluwe - 14 kilometer

www.camping-degraafschap.nl
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Ontdek de zuidzijde van de..
Alpen in Karinthie
Wandelen is nog nooit zo mooi geweest! Elk wandelpad in Karinthië
brengt je naar een nog onbekende
bestemming. Een wereld vol imposante bergen en rustgevende meren laat je verlangen naar meer. Je
beleeft de voortreffelijke natuur
van Karinthië met al je zintuigen.
Voel de groene Alpenweide aan je
voeten, adem de frisse berglucht
in en hoor de vlinders om je heen.
De vele wandelroutes door de regio brengen je
langs alle natuurwonderen. Zet die wandelschoenen dus maar op je paklijst!

Gletsjers, wildernis, rivieroevers en meer
De wandelroutes door Karinthië zijn intens en
onvergetelijk. Ze zijn er dan ook in vele thema’s.
Ervaar bijvoorbeeld de magische kracht van het
eeuwenoude ijs tijdens een gletsjertocht. Langs
de gletsjerkloven van Pasterze trek je door het
grillige ijsgebied. Hou je niet zo van kou? Dan
wandel je door de grootste wildernis van Nationalpark Hohe Tauern dat je doet denken aan
het Yosemite park in Californië. En voor de
wandelaars die de romantiek willen opzoeken,
is een wandeltocht op de Falkert tijdens zonsopgang echt een must. Vanaf hier geniet je van
de mooiste kleuren en zie je hoe de wereld ontwaakt. De wandelroutes door deze afwisselende regio bieden het hele jaar door een mooie
mix van bonte kleuren, schitterende meren en
een prachtig uitzicht.

Wandelvakantie met kinderen
Er is niets zo leuk als wandelen met het hele gezin
en dat kan nergens zo goed als in Karinthië. Je
gaat naar Karinthië met kinderen omdat je gek
bent op natuur, bergen en meren. De wandelroutes door de regio zijn er voor zowel de geoefende als de beginnende wandelaars. Sommige
routes zijn zelfs op sneakers prima te wandelen.
Zo kunnen ook de allerkleinsten deelnemen
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aan een prachtige ontdekkingstocht. Om het
voor de kids afwisselend te houden, kunnen
jullie een pauze inlassen in een van de steden,
zoals Klagenfurt of Villach. Voor een verfrissende pauze vol waterplezier stop je bij een
van de heldere meren. Ook de kastelen in de
regio zijn de moeite waard om te ontdekken.
Er zijn er maar liefst 68. Keuze genoeg dus!

AT

Komfort-Camping
Burgstaller
..
Karinthie
Oostenrijk

AT-H-024
Komfort-Camping Burgstaller is hét vakantieparadijs van Oostenrijk! Benieuwd waarom? Deze camping is gelegen aan de Millstätter See en beschikt
over een heerlijk strand. Maar dat is nog niet het enige. Je geniet hier van
rust en ontspanning dankzij de prachtige aanblik op de bergen. Wandelaars,
fietsers en waterliefhebbers opgelet, want er staat oneindig veel natuur en
cultuur op jullie te wachten. En op de camping zelf? Kinderen kunnen douchen in een heus piratenschip en volwassenen vermaken zich uitstekend bij
een van de vele dans- en muziekavonden. Waar wacht je nog op?

Vakantieplezier voor de
hele familie
Als de kids gelukkig zijn, hebben de ouders vakantie! Daarom zorgt Komfort-Camping Burgstaller voor een onvergetelijke vakantie voor iedereen. Glijbanen, waterspelen, springkussens,
spetterwanden, sportvelden en heel veel watersporten maken vervelen werkelijk onmogelijk
op deze camping. Met het speciaal ontworpen
familieprogramma beleven volwassenen net zoveel plezier als de kinderen. Edelstenen zoeken
of meezingen met een concert? Het is allemaal
mogelijk op Komfort-Camping Burgstaller !

Relaxen op het strand
Op je welverdiende vakantie wil je wel toekomen aan genoeg ontspanning. En waar kun je
dat nu beter doen dan op het strand? Bezoekers
van Komfo rt-Camping Burgstaller kunnen terecht in de prachtige baai. De kinderen bouwen
hier naar hartelust de mooiste zandkastelen of
roetsjen met volle snelheid van de waterglijbanen, terwijl de ouders heerlijk hun boek lezen
in de zon. Wil je wat actievers doen dan alleen
maar genieten van het warme weer? Dan ga je
de uitdaging aan en kun je zeilend of surfend
het water op! Met de lessen van de surf- en zeilschool vaar jij binnen de kortste keren zelfstandig het meer over.
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3 Via Paradiso

Afstand
15 km

De laatste route behoort tot deze top 3, omdat je
de gehele route loopt over het zonnige terras tussen Matzelsdorf en Lammersdorf boven het meer.
Ook bij deze wandeltocht is het klimmen geblazen.

Let op: de wandelroute begint en eindigt niet op hetzelfde punt.

Overige aanraders
Weg der Juwelen - 7 kilometer
Rundwanderweg zum Mirnock - 12 kilometer
Kärntner Nockbergen - 10 kilometer

www.burgstaller.co.at

AT

Am Waldbad
..
Karinthie
Oostenrijk

AT-G-037
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Op zoek naar een van de mooiste campings in Karinthië, ten zuiden van de
Alpen? Dan is camping Am Waldbad echt iets voor jou! Je komt in een wereld vol bossen en bergen en verblijft ook nog eens langs de rivier de Drau.
Prachtige uitzichten gegarandeerd! Slapen doe je in een luxe accommodatie midden in de natuur. En voor entertainment? Dan ga je gewoon naar het
sport- of avonturenbad met gigantische glijbaan. Wie van jullie is als eerst
beneden?

Net als thuis, maar dan beter Spetterende faciliteiten
Ook op vakantie wil je dat fijne comfortabele
thuisgevoel hebben. Bij camping Am Waldbad
is dit binnen handbereik, voor welke accommodatie je ook kiest. Ben je een ervaren kampeerder? Dan neem je vast je eigen tent of caravan
mee. Bij camping Am Waldbad bemachtig jij
een heerlijke ruime standplaats. Toch wat minder bagage meenemen? Dan kun je kiezen uit
een volledig ingerichte huurtent of stacaravan.
Deze zijn van alle luxe voorzien. Met eigen sanitair en een keuken ontbreekt het je aan niets.

Actief in de natuur
De omgeving van camping Am Waldbad leent
zich perfect voor de leukste outdooractiviteiten.
Zo stap je vanaf de camping direct de kano in
en vaar je de Drau rivier op. Je gaat van de ene
stroomversnelling in de andere, en dat betekent
goed sturen! Nog meer adrenaline verhogende
activiteiten? Ga dan paragliden op de Emberger
Alm, een van de meest mooie vlieglocaties van
Europa. Doe je het liever wat rustiger aan? Trek de
wandelschoenen aan en start je wandeltocht
op een van de panoramische themapaden.

Wanneer je uit je fijne accommodatie stapt, kun
je de dag goed beginnen met een duik in het
openluchtzwembad. Je vindt hier waterplezier
voor jong en oud. De kinderen gaan bovendien
zo door naar de leukste activiteiten van het animatieteam. Plezier, spel, avontuur en beleving
staan hoog in het vaandel bij camping camping
Am Waldbad . Ook voor een lekker hapje en
drankje zit je hier goed, want na zo’n fijne vakantiedag worden de culinaire gerechten zo op
je bord geserveerd. Smullen maar!

Wandelroutes die beginnen
vanaf Am Waldbad
Hoe fijn is het om de wandelschoenen uit de
koffer te halen en je te verheugen op al het
moois dat je vandaag gaat ontdekken? Zijn het
kristalheldere meren, imposante bergen of grillige rotsformaties? De vele wandelroutes door
de omgeving van Karinthië brengen je langs
al deze natuurwonderen! Benieuwd welke ontdekkingstocht jij kunt maken vanaf de camping?
Lees mee en ontdek de top 3 wandelroutes in
de omgeving.
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..

Karinthie

De meest zuidelijke provincie van Oostenrijk nodigt je uit om de Alpen te ontdekken! Niet alleen
het klimaat is hier op zijn best, ook op cultureel
en culinair vlak is er genoeg te beleven. Van raften
op ruige wateren, tot aan het bezoeken van magische grotten en afdalen van hoge bergen: afwisselend wordt je vakantie naar Karinthië zeker.

Afstand
10 km

Wandelroutes die beginnen
vanaf Komfort-Camping
Burgstaller
Na een heerlijke nachtrust en een fijn ontbijt is
het tijd om plannen te maken voor de dag. Hoe
maak je er een onvergetelijke vakantiedag van
in Karinthië? Door te wandelen in de natuur natuurlijk! Vanaf Komfort-Camping Burgstaller
start je heel gemakkelijk de leukste wandeltochten voor alle niveaus. Wil je te voet op verkenningstocht door Karinthië en stap voor stap je
hoofd helemaal leeg maken? Ontdek hier de
top 3 wandelroutes vanaf de camping!

1 Seeblickrunde Döbriach
Deze eerste wandelroute start bij de voet van de
Mirnock en neemt je via een steile klim mee naar
een prachtig uitzichtpunt over het blauwe meer.
Na de wandeling kun je in het vissersdorpje Seespitz genieten van een mooie zonsondergang aan
de haven. Fijn om die vermoeide voetjes even tot
rust te laten komen.

Deze wandelroute is geschikt voor sportieve wandelaars die op zoek zijn naar uitdaging.

Afstand
4 km

2 Slow Trail Mirnock
Een wandelroute voor de hele familie. Deze gemakkelijke tocht vertelt het verhaal van de Mirnock reus en het verhaal van de boeren uit de
omgeving. Wandel door de bossen naar een mooi
uitzichtpunt over de Millstätter See en de omliggende bergen.

Vooral bij zonsondergang komen veel mensen hier om dit natuurspektakel te bewonderen.
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Afstand
23 km

1 Southern Alpine Trail
Deze eerste wandelroute is direct een uitdagende
en vooral geschikt voor de geoefende wandelaars
onder ons. Je loopt via zachte alpenweiden en
steile hellingen naar de Zollnerseehütte.

Eenmaal boven wordt het harde werken beloond met een prachtig uitzicht.

Afstand
6 km

2 Nölblinger Au
De tweede wandelroute is een stuk korter en
eenvoudiger, maar zeker niet minder de moeite
waard! Je ervaart de biodiversiteit van de flora en
fauna in Karinthië. Charmante bruggen nemen je
mee over snelstromende riviertjes.

Trek voor deze route ongeveer een halve dag uit.

Afstand
15 km

3 Weidenburg
De laatste route behoort tot deze top 3, omdat je
vele bezienswaardigheden langs de route vindt.
Van kletterende watervallen tot aan prachtige kastelen en versnaperingen onderweg.

Deze veelzijdige route is voor elke wandelaar prima in een dag te lopen.
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Overige aanraders
Oberbuchacher Alm - 16 kilometer
Valentinalm - 18 kilometer
Bio-Rundwanderweg - 5 kilometer

www.camping-waldbad.at

AT

Maltatal
..

Karinthie
Oostenrijk

AT-H-005
Maltatal is een wel heel bijzondere camping met zijn ligging in natuurparadijs Karinthië en zijn panorama-uitzicht op wel 800 meter hoogte. Ook de
comfortabele accommodaties en fijne standplaatsen dragen bij aan een fijn
verblijf. Een tochtje maken met een tractortrein of ponyrijden voor de kinderen? Het kan hier allemaal! Voor wandelaars, bergbeklimmers en natuurliefhebbers is Maltatal de perfecte locatie voor een succesvolle vakantie.

Op en top verblijven
Camping Maltatal biedt iedereen een geschikte verblijfplaats. Breng je je eigen tent of caravan mee? Dan beschik je over een schaduwrijke
plaats tussen de bomen met voldoende privacy.
In de hypermoderne sanitairgebouwen zijn er
speciale kindervoorzieningen zoals kinderwc’s
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en gezinsbadkamers. Zo is het verblijf voor echt
iedereen ideaal. Ga je toch voor een stacaravan?
Dan verblijf je met maximaal 5 personen in een
klein paleisje met eigen sanitair en een keuken.
Wat wil je nog meer?

Spetteren en ontspannen
Voor een actieve en ontspannen vakantie zit je
goed bij camping Maltatal. Even toe aan een
dagje helemaal niets? Dan laat je je heerlijk
verwennen in de sauna en het stoombad. Of je
strijkt neer op het zonnige terras met een drankje in de rechterhand. Gaan de kids mee? Dan
leven die zich uit bij het verwarmde buitenbad
of op de kinderboerderij. Dat wordt lammetjes
aaien! Ook staan de kinderen vast al te trappelen voor een ritje met de tractortrein of een ritje
op de rug van een pony. Een bezoek aan het restaurant van camping Maltatal mag niet ontbreken tijdens je verblijf. Laat je verrassen door een
menu vol steenovenpizza’s en andere lekkernijen. Eet smakelijk!

Excursies
Sportief gezien is er bij camping Maltatal genoeg
te beleven. Ontdek de 300 km aan gemarkeerde
wandelpaden in de omgeving voor uitdagende
bergtochten of leuke familiewandelingen. Van
gletsjertochten tot aan steile beklimmingen,
de mogelijkheden liggen hier voor het oprapen.
Maar ook voor onvergetelijke picknicks hoog in
de bergen leent de regio zich perfect.
Vergeten jullie de wijn en het stokbrood niet in
te pakken? Ook voor gezinnen met kinderen is er
genoeg te doen in de omgeving. Bezoek bijvoorbeeld het ezelpark, Porsche museum of Drakenravijn en beleef een dag vol familieplezier.

Wandelroutes die beginnen
vanaf Maltatal
Wel zin in een wandeltocht op deze mooie vakantiedag? Dan maak je een wonderlijke tocht
door de bergen, gletsjers of watervallen in de
regio Karinthië. Thema- en familiewandelingen
spreken ook de kleintjes aan, terwijl ervaren
bergwandelaars juist meerdaagse trektochten
opzoeken. Met wel 300 km aan wandelpaden
staat er altijd wel een wandelroute tussen die
die bij jou past.

Afstand
21 km

1 Elendrunde
De naam zegt het al, een wandelroute waar de
kans groot is dat je geen mensen tegenkomt maar
herten! Je loopt door de vallei die de tussenverbinding vormt van Kleinelend en het Großlendtal.

Het fantastisch hoge berglandschap geeft een ongelofelijk uitzicht over de heldere Schwarzhornmeren die vooral bij zonnig weer prachtig afsteken bij de rest van de omgeving.
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Afstand
8 km

2 Grünleiten
Deze veelzijdige route neemt je mee langs groene
bosranden en bloeiende weidepaden naar het uitkijkplateau van Treffenboden. Benieuwd naar het
hoogtepunt van deze route? Dat is het adembenemende uitzicht over de Maltavallei.

Deze route is ook geschikt voor families met kinderen.

Afstand
8 km

3 Frido-Kordon-Hütte
De laatste route is opnieuw een geweldige route
voor het hele gezin. Je wandelt via verharde wegen naar een hoge bergtop waar de gezellige Friedon-Kordon-Hütte staat te wachten.

Hier kunnen de vermoeide voeten even uitrusten en kan er worden genoten van een heerlijke
lunch. Een betere pauze bestaat bijna niet!

Overige aanraders
Auf das Stubeck - 8 kilometer
Rupertiweg - 15 kilometer
Kattowitzer Hütte - 5 kilometer

www.camping-maltatal.at

110

Wandelen

AT

Camping
Gauglerhof
..
Karinthie
Oostenrijk

AT-H-016a
Camping Gauglerhof is een nieuw gebouwde camping waar je de perfecte
combinatie van een kampeer- en boerderijvakantie ervaart. Overnachten
doe je op een ruime kampeerplaats, in een ingerichte tent met comfortabele
bedden of in een superfijne safaritent. Dat Oostenrijk zich perfect leent voor
een wandelvakantie is jou als fervent wandelaar wellicht niet onbekend.
Welke manier van overnachten op Camping
Gauglerhof je ook kiest, je komt op en top tot
rust na een dag in de natuur te hebben doorgebracht. Zo trek je ook de volgende dag weer fris
en fruitig je loopschoenen aan.

..
Alle ingredienten voor een
fijn verblijf bij Camping
Gauglerhof
Het juweel van Karinthië, zo wordt de Millstättersee ook wel genoemd. Klinkt sprookjesachtig,
toch? Gauglerhof ligt op 850 meter boven de zeespiegel en op de boerderij vind je een prachtige
boomgaard. Mooie uitzichten gegarandeerd! In de
tuin kom je verschillende dieren tegen. Het echte
boerderijleven! Na een dag op pad te zijn geweest
met de benenwagen is er niets fijners dan een verfrissende douche. Dit is geen straf in het nieuwe en
goed onderhouden sanitairgebouw. Maak je klaar
voor een warm ontvangst en een verblijf midden in
de prachtige natuur van Karinthië.
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Mooi, mooier, mooist: kijk je ogen uit tijdens
een wandelroute
Camping Gauglerhof is een prima uitvalsbasis
als je op wandelvakantie gaat. Waarom? Kijk om
je heen en je vindt het antwoord. Prachtige groene bergen, een helder meer en fluitende vogels:
een betere omgeving om te lopen bestaat bijna
niet. Ga op verkenning in dit ongerepte stukje
Oostenrijk en laat je verrassen door al het moois!

Na een dag in de buitenlucht te zijn geweest, voelt
het op de camping als thuiskomen. Maak wat lekkers klaar voor je tent of caravan en zie de avond
vallen vanaf je eigen terras terwijl je nageniet van
al het natuurschoon dat je onderweg gezien hebt.
Als dat geen zoete dromen worden…

Wandelroutes in de omgeving
Iedereen die jou is voorgegaan is het erover
eens: zodra je het heldere meer en de omliggende bergen ziet, gaan je benen kriebelen en wil je
het liefst meteen een paar mooie routes probe-

Afstand
29 km

ren. Niemand houdt je tegen! Goede voorbereiding is het halve werk. Daarom zetten wij alvast
drie routes voor je op een rijtje.

1 Millstätter See wandelroute
Deze route rond de Millstätter See levert prachtige uitzichten op. De echte fanatiekelingen kunnen
uitwijken naar de Egelsee. Eenmaal daar moét je
van de kans gebruik maken om een duik te nemen
in het heldere water dat goed is voor je huid en gezondheid.

De terugweg kan je inkorten door gebruik te maken van de ferry.
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Afstand
12 km

2 Wandeltour naar het
Sternenbalkon
Deze pittige, maar adembenemende tocht trakteert je op ononderbroken panoramische uitzichten over het meer en de omliggende bergen.

Het (letterlijke) hoogtepunt is toch wel het sterrenbalkon dat je bereikt na een klim van bijna
600 meter hoogte.

Afstand
12 km

3 w-rondweg vanuit
Matzelsdorf
Dit is een perfecte wandeling voor het hele gezin,
waarbij je direct het plaatsje Matzelsdorf ontdekt.

Dit is een perfecte wandeling voor het hele gezin, waarbij je direct het plaatsje Matzelsdorf ontdekt.

Overige aanraders
Obermillstatt - Grantsch over velden en weiden - 3 kilometer
Dorpstour Döbriach - 4 kilometer
Millstätter Golfblick ronde - 5 kilometer

www.nl.gauglerhof.com
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Tip voor je
wandelvakantie in Frankrijk:
de Languedoc-Roussillon
De Languedoc-Roussillon is voor
veel wandelaars een populaire vakantiebestemming in Zuid-Frankrijk. En dat is niet voor niets! Historische dorpen en steden worden
hier afgewisseld met prachtige natuur. De twee natuurgebieden de
Cevennen en de Causses zijn zelfs
opgenomen in de werelderfgoedlijst van UNESCO.
Naast de betoverende wandelroutes die zich uitstrekken over de gehele regio, vind je hier talloze
plekjes om even volledig te ontspannen. Neem
bijvoorbeeld de prachtige kustlijn waar je heerlijk
kunt neerstrijken op je handdoek of ligstoel. Of bezoek een van de wijngaarden en proef de rode wijn,
zo van het land. Dat wandelen en proeven prima
samengaat, blijkt wel uit de vele wijnhuizen, restaurants en cafés langs de mooiste wandelroutes die
de regio rijk is.
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Natuurparken en
wijndorpjes
De Languedoc-Roussillon beschikt over de
mooiste natuurparken, waar heel wat natuurwonderen schuilgaan. Een van de aanraders
om te ontdekken: natuurpark De Cevennen.
Hier brengen de wandelroutes je dwars door
bergen en valleien. De Causses is weer een
heel ander natuurpark dat bestaat uit kalkplateaus, kliffen en grotten. Deze bijzondere
natuur van dichtbij bewonderen, doe je toch
echt het beste met de benenwagen!
In de Causses vind je meer dan 1000 km aan
wandelpaden, dus genoeg tochten om uit te
kiezen. Heb je even genoeg van het wandelen? Dan bezoek je een van de wijndorpjes of
historische steden. Dat betekent lekker neerstrijken op een terras en genieten van de Franse lekkernijen. Bon appetit!

Wandelroutes van alle
niveaus
De ontdekkingen die je doet als wandelaar in
de Languedoc-Roussillon, zullen je voor altijd
bijblijven. Wandelen is hier voor zowel de beginnende als de getrainde wandelaar een uitdaging. Overal in de Languedoc-Roussillon vind
je wandelroutes, goed gemarkeerd met bordjes
en/of kleuren. Met wie je ook van plan bent een
verkenningstocht te maken, de routes zijn er in
vele soort en maten. Zo kunnen zelfs de allerkleinsten deelnemen aan de leukste routes.

FR

Le Val de l’Arre

Languedoc-Roussillon
Frankrijk

FR-Q-033a
Bestaat er een plek waar je kunt ontspannen, genieten van de natuur en
kunt deelnemen aan de leukste outdooractiviteiten? Jazeker! Dat kun je
allemaal bij Le Val de l’Arre. Zowel voor gepensioneerden, families als stellen is dit een aangename plek. En je verblijft ook nog eens in een heerlijke
luxe accommodatie. Deze camping nodigt je uit voor een zonnige stranddag
op het privéstrand aan de rivier. Of kies voor een uitdagende wandeltocht
door natuurpark De Cevennen. Wanneer kom jij deze camping ontdekken?

Comfortabel in elke accommodatie
Eenmaal aangekomen bij Le Val de l’Arre voel
je je meteen thuis. Neem je je eigen tent of caravan mee? Dan krijg je een heerlijke schaduwrijke standplaats. Wel in een tent slapen, maar
minder bagage meenemen? Dan is de Coco
Sweet helemaal iets voor jou! Met zijn unieke

uitstraling, houten terras en fijne bedden is deze
accommodatie geschikt voor maximaal 4 personen. Wil je toch nét dat extra beetje luxe? Dan ga
je voor een van de luxe stacaravans met volledig
uitgeruste keuken en badkamer of een ruime
cottage met wel 3 slaapkamers.
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Elke dag plezier
Bij Le Val de l’Arre kom je niets tekort! Elke dag
kun je genieten van waterplezier voor het hele
gezin bij het verwarmde zwembad. Terwijl de
kids lekker aan het spetteren zijn, geniet jij van
een drankje aan de bar of lees je een boek in de
zon. Le Val de l’Arre begrijpt helemaal dat je ook
een beetje in shape wilt blijven tijdens je vakantie. Daarom is er een fitness gevestigd bovenop
de heuvel. Wat biedt dat prachtige uitzicht toch
een uitstekende motivatie tijdens het sporten.
Ook een lekker ontbijt is essentieel voor een
goed begin van de dag. Bij het winkeltje op de
camping zijn de meest verse broodjes te halen.
Maar laat het ontbijten niet te lang duren, want
in de zomermaanden staan de kids alweer te
trappelen om deel te nemen aan de leukste activiteiten van het animatieteam. Spelen maar!

Uitstapjes
In de omgeving van Le Val de l’Arre kijk je je
ogen uit. Een sprookjesachtige wereld vol flora
en fauna staat te wachten om ontdekt te worden.
Ideaal voor natuurliefhebbers die graag te voet
de omgeving willen verkennen. Neem bijvoorbeeld een kijkje bij de watervallen van Cirque
de Navacelles of de bergtoppen van de Mont
Aigoual en Mont Lozère.
Hier maak je de leukste vakantiekiekjes voor in
de boeken. Naast die mooie natuur, vind je ook
veel cultuur en historie in de omgeving. Een
rijke geschiedenis, oude stadswallen en idyllische dorpjes: voor wat voor uitstapje kies jij tijdens je vakantie?

Wandelroutes die beginnen vanaf Le Val de l’Arre
Stap je ‘s ochtends uit je fijne accommodatie,
dan zie je vast en zeker vele andere vakantiegangers voorbij wandelen. De prachtige omgeving
van Le Val de l’Arre is namelijk onweerstaanbaar voor wandelaars om te ontdekken. Wandel

Afstand
17 km

door pittoreske dorpjes, over imposante bergen
en langs een beeldschone kustlijn. Meer weten
over de wandelroutes die je niet mag missen
vanaf de camping? Lees mee en ontdek hieronder de top 3 wandelroutes!

1 Moulin de la Foux
Deze wandelroute lijkt zo op het oog misschien gemiddeld qua afstand. Maar niets is minder waar!
Deze route is zeer uitdagend en gevarieerd. Er staan
je een aantal zware beklimmingen tot wel 700 meter boven de zeespiegel te wachten.

Maar deze beproeving zal beloond worden met een prachtig uitzicht over de vallei van Les Belvédères de Blandas, waar onverharde wegen langs watervallen, rivieren en beekjes je naartoe
brengen.
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2 House of the moon

Afstand
12 km

Deze wandelroute is eigenlijk geschikt voor iedereen dankzij de fijne afwisseling tussen verharde en
onverharde paden. Het leuke van deze route is dat
je eindigt bij mooi water, waar je de verfrissing kunt
opzoeken na de wandeltocht. Dat is nog eens een
fijne afsluiting van de dag.

De naam van de tocht slaat op het prachtige huis dat je aan het einde van de route vindt.

3 Mont Aigoual

Afstand
14 km

Deze route is voor elke wandelaar een feest!
Trek hier maar een dag voor uit, want er zijn
vele bezienswaardigheden waar je toch echt
even moet stoppen. Wat dacht je van een magisch kasteel bovenop de Mont Aigoual?

Deze moet je gezien hebben. Maak je klaar voor een zware beklimming!

Andere routes
Grotte de Valaurie - 10 kilometer
Vue sur Sauve - 4 kilometer
Serre de Montgros - 4 kilometer

www.camping-levaldelarre.com
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Le Bois du Valmarie
Languedoc-Roussillon
Frankrijk

FR-Q-077c
Oh, là là… een van de meest aantrekkelijke campings die je in de Languedoc-Roussillon zult vinden is Le Bois du Valmarie. Dat heeft alles te maken
met de spectaculaire ligging van deze 5-sterren camping. Waar je aan de
ene kant wordt verrast door het schouwspel van de heuvels, word je aan
de andere kant warm ontvangen door de azuurblauwe kustlijn. Een nog
natuurlijker decor is haast niet voor te stellen!
Voor het goede en comfortabele leven zit je hoe
dan ook goed op Le Bois du Valmarie, want werkelijk alles wat je je maar kunt wensen tijdens
een vakantie vind je op dit vakantieoord. Van fijne accommodaties tot aan sportfaciliteiten voor
het hele gezin. Trommel de hele familie maar op
voor een verblijf bij Le Bois du Valmarie!

Le Bois du Valmarie: een
camping met karakter
Le Bois du Valmarie is een camping waar de
Mediterrane invloeden op iedere plek te voelen
zijn en de voorzieningen van topkwaliteit zijn.
Geen wonder dat vakantiegangers uit iedere
windrichting hier graag vakantie vieren! Het verwarmde zwemparadijs valt bij jong en oud in de
smaak en ook de nabijgelegen stranden worden
graag bezocht door vakantiegangers van Le Bois
du Valmarie. Wat het geheime recept van deze
camping is? De afwisseling tussen actieve activiteiten en ontspanning! Zo kun je jezelf de ene
dag tot het uiterste drijven in de fitnessruimte,
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terwijl je de andere dag me-time inplant in de
wellness. Dankzij de jacuzzi, sauna en massagecabines houd je het hier prima uit! Ondertussen
trekt het animatieteam alles uit de kast om bij
de kinderen een lach op het gezicht te toveren.
Zo’n dag vol plezier moet natuurlijk ook met een
lekkere maaltijd worden afgesloten. Gelukkig
ben je daarvoor aan het juiste adres bij het restaurant of de snackbar. Wat een genot!

Bijkomen in een accommodatie van A-klasse
In de stacaravans en cottages van Le Bois du
Valmarie kan het hele gezin zich na een actieve
of ontspannen dag voorbereiden op de volgende 24 uur vol vakantiepret. In de slaapcabines
rust je goed uit, want de bedden zijn comfortabel en er is voldoende privacy voor maximaal

Op verkenning in
Argeles-sur-Mer
Le Bois du Valmarie is een camping die je zomaar zou kunnen terugzien op een ansichtkaart.
De locatie is, midden tussen de kurkeikenbomen
en de fonkelblauwe zee, op zijn minst bijzonder te noemen. Dat moet je natuurlijk met eigen
ogen ontdekken! Het is dan ook een prima plan
om dagen vol ontspanning af te wisselen met
een actieve wandeltocht in de natuur. Liever cultuur snuiven?

6 personen. ‘s Zomers is de airconditioning je
beste vriend en kun je rustig slapen zonder hitte. Verder zorgen de badkamer en de keuken
ervoor dat je fris en fruitig aan je dag begint. Genieten van je stokbroodje met een bak koffie op
je eigen balkon, dat wil toch iedereen?

Wandelroutes vanaf
Le Bois du Valmarie
De omgeving van Le Bois du Valmarie verkennen doe je het beste te voet! De wandeltochten
variëren van licht tot zwaar en dat maakt dat
wandelfanaten van ieder niveau hier aan hun
trekken komen. Een kleine impressie van wat je
onderweg tegenkomt? Olijfbomen, wijngaarden
en kliffen die uitzicht op zee bieden. Kortom: alles wat het goede leven weerspiegelt. Benieuwd
met welke wandelroutes je je prima kunt vermaken? Wij zetten ze voor je op een rij.

De middeleeuwse stad Carcassonne doet het
goed bij liefhebbers van de oudheid. Als je geen
genoeg kunt krijgen van natuurschoon zijn de
grotten van Canalettes en de orgels van Iles-surTêt must sees.

Afstand
14 km

1 Route naar de Massane toren
Ben je een redelijk ervaren wandelaar en wil je je
wagen aan een tocht in de Pyrénées-Orientales regio? Dan is deze route een prima optie. Een groot
gedeelte van de tocht biedt uitzicht over zee en
strand, waardoor een tussenstop maken beslist
geen straf is. De rest van de tocht stelt zeker niet teleur, want viewpoints op het Canigou massief en de
vlakte van Roussillon maken deel uit van de route.

Zodra je het startpunt bij het Valmy park weer hebt bereikt, weet je dat je jezelf mag belonen
met een verkoelend drankje op de camping.
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2 Gezinswandeling naar de Cova de
l’Alarb Dolmen

Afstand
3,5 km

Even zin om te ontsnappen aan de reuring en in alle
rust te genieten van de prachtige natuur van de Languedoc-Roussillon? Dan weet deze route je zeker te
bekoren! Onderweg wandel je over kleine weggetjes die je door velden, begroeide plekken en nog
meer groene schoonheid leiden. Bereid je dus maar
voor op typisch Franse aangezichten.

Het kasteel van Valmy en de dolmen zijn ongetwijfeld de hoogtepunten van deze route.

3 Van Valmy tot de kreken van
Collioure

Afstand
14 km

Teken je voor schitterende panorama’s over groene
velden en ben je klaar voor een beetje inspanning?
Trek dan je wandelschoenen aan en zet koers richting Valmy. Voor 6,5 uur lopen krijg je uitzonderlijk
uitzicht over Frans Catalogne en Spaans Catalonië
cadeau.

Het is hoe dan ook de moeite waard, want het uitzicht boven maakt alles goed. Ook het stuk
langs de wijngaarden zal een lust voor het oog zijn.

Andere routes
De Kapel-st-Laurent route - 6 kilometer
De Grensroute - 28 kilometer
Notre Dame de Vie Hermitage - 9 kilometer

www.camping-boisdevalmarie.fr
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FR

l'Hippocampe

Languedoc-Roussillon
Frankrijk

FR-Q-067b
Wie zoekt naar een vijf sterren tellend vakantieoord op een van de mooiste plekjes in Zuid-Frankrijk, stuit direct op L’Hippocampe. Met het strand
op een steenworp afstand heb je altijd een plek binnen handbereik om te
ontspannen. Een stralende zon op je hoofd, een drankje in de hand en de
voeten gepositioneerd in het zand. Zo kom je je tijd wel door op L’Hippocampe! De camping heeft een grootte van maar liefst 4 hectare en dat betekent dat er genoeg ruimte is om te ontspannen. Hoe je dat doet bepaal je
helemaal zelf. Word je rustig van een les aquagym of lees je liever een boek
op een bedje aan het zwembad? Het kan hier allemaal!

Een accommodatie die bij je past
De faciliteiten zijn op L’Hippocampe net zo
omvangrijk als de keuze aan accommodaties.
Stacaravans zijn hier namelijk in alle soorten
en maten te vinden, waardoor ieder gezin een
onderkomen vindt die geheel bij hun wensen
en behoeften past. Wat de cottages in ieder geval gemeen hebben, is het aangename klimaat.
Alle accommodaties zijn namelijk voorzien van
airco, zodat iedereen een comfortabele nacht-

rust tegemoet gaat. Ook beschikken alle accommodaties over een eigen badkamer, waardoor
wandelingen naar het gemeenschappelijke
sanitairgebouw overbodig zijn. In sommige accommodaties zijn zelfs twee badkamers aanwezig! De volledig ingerichte keuken en de slaapvertrekken met fijne bedden zijn ook zeker het
benoemen waard.
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Vermaak op het
programma
Als je hoort wat je zoal kunt ondernemen op
L’Hippocampe kan het niet anders dan dat je
gelijk vakantiekriebels krijgt. Een batterij aan
vermaak staat hier op je te wachten! Het zwemparadijs laat het met zijn tropische uiterlijk lijken alsof je op een onbewoond eiland vakantie
viert. De lagune van 380 m² en de ambiance
er omheen weten je vast te verleiden voor een
duik. Ook kids kunnen zich hier uitstekend vermaken, al is de kans groot dat ze tijdens het
zwemmen door te vinden zijn op het voetbalveld, het beach stadium of het jeu de boules terrein. Het is trouwens geen wonder als je ze niet
spot op L’Hippocampe, want dankzij de “Recreatie Pass” heeft het hele gezin ook toegang tot
de faciliteiten op de tegenovergelegen camping
La Sirène.

Op ontdekking in
Argeles-sur-Mer
en omstreken
Op de camping kun je jezelf gerust een dag vermaken met de vele voorzieningen, maar er zijn
ook genoeg leuke uitjes mogelijk in de omgeving.
Ga eens langs in de middeleeuwse stad Carcassonne of ga cultuur snuiven in Perpignan.
Wie met de kids vakantie viert op L’Hippocampe
doet hen vast een groot plezier met een ritje in de
gele trein. Deze trein verbindt de stad Villefranche-de-Conflent met de stad Latour-de-Caro.
De verschillende dierenparken en botanische
tuinen weten het hele gezin vast ook te vermaken!

Wandelroutes vanaf l’Hippocampe
Het maken van uitstapjes is altijd een goed idee
tijdens je vakantie, maar een veelbelovende wandelroute mag ook niet op je to do lijstje ontbreken.
Laat de omgeving van Argelès daar nu de perfecte
plek voor zijn! De rotsachtige kust van Argelès-

Afstand
16 km

sur-Mer, een groot aanbod van flora en fauna en
de mooiste landschappen zijn slechts een voorbode van wat je hier kunt verwachten tijdens een
tocht. Vermaak is hoe dan ook gegarandeerd met
onderstaande suggesties.

1 Kustwandeling tussen Argelès
en Collioure
Een wandeling langs het strand van Argelès en Collioure, daar draait vast niemand zijn hand voor om!
Naast het kwijtraken van wat energie kun je een
flinke dosis vitamine D opdoen. Bovendien barst
Collioure van de bezienswaardigheden, dus bereid
je voor op een middagje sightseeing.

De vuurtoren en het kasteel van de plaats kennen een rijke geschiedenis. Verdiep je dus zeker in
deze hotspots als je een liefhebber van cultureel erfgoed bent.
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2 Wandeling Argelès-sur-Mer:
tussen kust en bergen

Afstand
17 km

Met een lengte van 17 kilometer vraagt route twee
wat van je uithoudingsvermogen en conditie.
Desondanks is deze gevarieerde route de moeite
waard. Waar je eerst een tijd geniet van uitzicht op
zee, word je later op de route getrakteerd op heuvelachtige panorama’s. Je bent gearriveerd bij de
Pyreneeën! Maar niet voordat je de traditionele
jachthaven bent gepasseerd en een kleine beklimming hebt doorstaan.

Eenmaal aangekomen bij de oevers van la Massane weet je dat de afdaling is begonnen.

3 Zintuiglijke wandeling

Afstand
6 km

Het waarnemen van alles wat de natuur te bieden
heeft, dat is waar het tijdens de zintuiglijke wandeling om draait. Deze relatief makkelijke route kent
diverse thema’s die menig wandelaar weet te boeien. Flora, uitzichtpunten, architectuur, geschiedenis… je vindt het allemaal op deze route die je kunt
voltooien in slechts 2,5 uur tijd.

De grote verrassing van de tocht? De St-Laurent-du-Mont kapel!

Andere routes
Argelès-sur-Mer - Les Boramars - 10 kilometer
Tour de la Massane - 13 kilometer
Bois Fleuri-Collioure - 18 kilometer

www.camping-lasirene.fr/camping-l-hippocampe/nl
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La Sirene

Languedoc-Roussillon
Frankrijk

FR-Q-067
La Sirène wordt ook wel omschreven als een stukje paradijs in Zuid-Frankrijk en dat is niet voor niets. Dit vakantieadres heeft alle ingrediënten in
huis om je van A tot Z te ontzien. Een luxe accommodatie, een omgeving
om van te dromen en de leukste activiteiten staan hier allemaal voor je
klaar. En dan heb je ook nog eens de voordelen van een prachtig strand om
de hoek. Geen wonder dat La Sirène alles in huis heeft om je een onbezorgde vakantie te laten ervaren!

Plezier voor groot en klein op La Sirène
Met een strand op 900 meter afstand en een zwemparadijs waar je U tegen zegt, hoef je niet bang te
zijn dat er aan waterpret gebrek is. Tijdens warme
zomerdagen overtreft deze camping al je verwachtingen, maar ook als het een keertje minder weer
is, kan er naar hartelust gezwommen worden. Het
zwembad kan namelijk omgetoverd worden tot
overdekt bad. Toch hoef je daar niet voor te vrezen, want Frankrijk kent gemiddeld 1650 zonuren
per jaar. De kans is dus groot dat jong en oud de
leukste activiteiten ondernemen met een zonnetje
op hun bol. Hoe je je dag invult is overigens geheel
aan jou, maar zeker is dat je je kostelijk vermaakt.
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Wordt het een potje voet- of basketbal op het multisportveld? Of toch een toernooi strandrugby? Je
kunt het zo gek niet verzinnen of het wordt georganiseerd op La Sirène! Samen met de animateurs
maken de kinderen de mooiste knutsels en leren
ze de coolste dansjes.
‘s Avonds worden er geregeld leuke shows opgevoerd, dus wie zin heeft in entertainment van de
bovenste plank haast zich naar het podium. Maar
natuurlijk niet voordat jullie een hapje gegeten
hebben bij het heerlijke restaurant op de camping.

Accommodaties waar je
je thuis voelt
Ben je van mening dat je vakantieaccommodatie net zo luxe of zelfs luxer dan thuis moet zijn?
Dan kunnen de stacaravans op La Sirène je vast
bekoren! Deze zijn namelijk volledig ingericht
en bieden plaats aan vier tot zes personen. Voorzien van een badkamer, keuken en airco is het
hier prima uit te houden tussen alle activiteiten
en het ontspannen door. Goede bedden ontbreken ook niet in de accommodaties, waardoor je
voor een goede nachtrust aan het juiste adres
bent in een van de stacaravans.

Op ontdekking in
Argeles
Argelès is vele schatten rijk. Om uitzicht te hebben op een van de mooiste plekken aan de Catalaanse kust moet je in l’Anse de Paulilles zijn.
Ook de voormalige watertoren is een bezoek
waard. Het ontdekken van nog meer natuurwonderen doe je door een kijkje te nemen bij De
Grotten van Canalettes, de canyons van Galamus of de orgels van Illes-sur-Têt.

Wandelroutes vanaf La Sirène
Vanaf La Sirène liggen er talloze routes voor je
open. Het fijne klimaat belooft ideale weersomstandigheden tijdens een route en de frisse berglucht uit de Pyreneeën doet lichaam en geest
goed. Een wandeltocht in Argelès-sur-Mer is dus
altijd een uitstekend idee! Bovendien variëren de

Afstand
10 km

routes hier van paden met een lage moeilijkheidsgraad tot aan varianten die meer van je uithoudingsvermogen vragen. Hierdoor kunnen ongeoefende en ervaren wandelaars hun heil vinden in
de prachtige omgeving van Argelès-sur-Mer. Waar
wacht je nog op?

1 Le Sentier Littoral
Een wandeling langs zee is het perfecte middel
om tot rust te komen. Probeer dus zeker kustpad
Le Sentier Littoral uit tijdens je verblijf op La Sirène en wandel in twee uur tijd van Racou naar Port
Vendres. De route loopt via het populaire plaatsje
Collioure waar je even de benen kunt laten rusten
en kunt genieten van een verkoelend drankje. Blijf
echter niet te lang hangen, want er wacht nog zoveel moois op je!

Van imposante kliffen tot aan kleine baaien en van oogverblindende landschappen tot aan de
karakteristieke haven van Collioure.
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2 La Forêt de la Massane

Afstand
17 km

Het bos van Massane is de plek waar je zelfs op
hete zomerdagen een wandeling wilt maken. Het
wandelpad wordt grotendeels overschaduwd door
groene bomen en is daarom een aangename plek
voor een wandeltour. En dat op slechts een uur van
Argelès! Natuurliefhebbers zullen hier hun ogen uitkijken, want het bos telt tienduizenden bomen van
een groot aantal soorten.

Deze wandeling van 17 kilometer moet je gemaakt hebben tijdens je verblijf in de Pyrénées
Orientales.

3 Les Orgues de l’Ille sur Têt

Afstand
6 km

De schoonheid van de natuur? Die ontdek je nergens zo goed als op de route Les Orgues de l’Ille sur
Têt. Hier vind je namelijk indrukwekkende formaties van zand en klei. Bijzonder is dat deze zuilen
door de wind zijn gevormd tot hetgeen dat je vandaag de dag kunt bewonderen op 45 minuten van
Argelès.

Deze kleine wandeltocht mag dus niet ontbreken op je activiteitenlijstje.

Andere routes
Route Le Canigou - 10 kilometer
Le GR10 - 13 kilometer
Sorède-Ultrera-Happy Valley - 9 kilometer

www.camping-lasirene.fr/nl
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Te voet het fascinerende
..
landschap van Mullerthal
ontdekken
Wat zou de regio Müllerthal moeten
zonder haar wilde en weelderige
natuur? Een palet van bonte kleuren en geuren springen in het oog
op elk uitkijkpunt, rivieren graven
hun weg door de valleien en majestueuze rotsformaties strekken zich
boven je uit. Deze regio heeft eigenlijk alles wat het wandelhart wenst!
Geen wonder dat vele wandelaars je
al voor zijn geweest en zich hebben
laten betoveren door deze regio.
Naast vele regionale langeafstandswandelingen,
zijn er ook lokale en thematische routes. Samen
met de Duitse regio Felsenland Südeifel heeft de
regio Müllerthal “NaturWanderPark Delux” opgezet, waar wandelaars kunnen genieten van vier
unieke grensoverschrijdende wandelpaden.

Voor de actieve
reiziger
Waarom jij als actieve reiziger moet gaan wandelen in het Müllerthal? Omdat het Müllerthal
een waar wandelparadijs is met als trekpleister de 112 km lange Müllerthal Trail. Absolute
hoogtepunten zijn de watervallen van de rivier
de Ernz en de nauwe kloof Wolfsschlucht. Wanneer je wilt gaan voor een lange en uitdagende
wandeltocht, dan kies je voor de routes van de
Müllerthal trail.
Elke route kent een eigen karakter vol glooiende
landschappen, dramatische natuur en romantische burchten. Ben je nog niet zo’n geoefende
wandelaar of gaan de kinderen mee? Dan heb je
de ruime keuze uit lokale rondwandelingen. De
routes worden onderweg duidelijk gemarkeerd,
met de eerste letter van de plaats waar je begint
en eindigt. Dat is nog eens goed geregeld!

Welke ga jij
ontdekken?
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Themaroutes om bij weg te dromen
Themaroutes om bij weg te dromen Ben je op
zoek naar iets bijzonders voor je wandelvakantie? Dan is een wandelpad met speciaal thema
wellicht iets voor jou. Of het nu een sprookjesparcours, een natuurontdekkingspad of een
blotevoetenpad is, de thematische routes laten
je kennis maken met alles wat de regio Müller-

LU

thal te bieden heeft. Een van de bekendste themaroutes is de Well-Being Trail. Tijdens deze
tocht hoef je je niet alleen maar in het zweet te
werken, je mag onderweg ook ontspannen in de
heerlijke wellness. Je lichaam en geest worden
hier volledig tot rust gebracht.

La.. Pinede
` - Burgkapp
Mullerthal
Luxemburg

LU-A-090
Je kunt nergens zo ontspannen als bij La Pinède. Deze camping kenmerkt zich door haar rustige ligging in het hart van Luxemburgs Klein
Zwitserland. Je geniet hier van rust, ruimte en natuur. Terwijl je verblijft in een van de luxe vakantiewoningen, geniet je van entertainment voor jong en oud. Stap je uit je fijne accommodatie, dan bevind
je je meteen in een waar wandelparadijs. Vergeet dus niet die wandelschoenen in te pakken!

Zorgeloos op vakantie
Bij een vakantie denk je aan warme zomeravonden, heerlijk ontspannen en een fantastische
omgeving. Dan is het laatste wat je wilt stress
bij het inpakken. Daarom biedt La Pinède heerlijk luxe vakantiewoningen in alle soorten en
maten. Zo kan ook jij zorgeloos op vakantie!
Je kunt bijvoorbeeld verblijven in een gezellige
Camping Hut met terras, de romantische Cahita
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Riviera voor een vakantie in stijl of een Loggia
Bay voorzien van een ruimte voor de hele familie. Ook zo leuk, alle huisdieren zijn welkom.
Gaan de kinderen mee op vakantie? Dan hoeven
zij zich geen moment te vervelen. Er is genoeg
ruimte om te ravotten op de speelplaats of te
genieten van de speelse activiteiten van het
animatieteam. Hebben de kinderen van al dit
spelen trek gekregen? Dan staan de heerlijkste
gerechten van de Brasserie zo voor je klaar. Wat
wil je nog meer?

Veelzijdige omgeving
De omgeving van La Pinède is er eentje waar je
niet snel uitgekeken raakt. Of je nu een cultuurliefhebber, waterrat of sportieveling bent, er is
voor ieder wat wils. Wat dacht je van een bezoek
aan de kletterende watervallen van Schiessentümpel, het heldere zwemwater van de Kalktufbron of de pikzwarte kloof Kuelscheier?
Al deze bijzondere natuurpracht kan worden ontdekt per fiets, kano of gewoon wandelend. La
Pinède ligt in een prachtig wandel- en fietsgebied. Deze bestemming maakt zelfs deel uit van
de Müllerthal Trail! En voor een dagje shoppen?
Dan ga je naar Echternach, een oude stad met
heerlijke cafés en terrasjes. Neerstrijken maar!

Wandelroutes in de omgeving van
La Pinède - Burgkapp
La Pinède is een perfecte plek voor actieve reizigers die hun geluk halen uit verblijven in de natuur. Zo vind je de leukste en gevarieerde wandelroutes vlak naast je accommodatie. Vanaf de
camping begin je aan één van de 7 lokale wan-

Afstand
7 km

deltochten. Heb je de wandelschoenen ingepakt
en wil je daar maar eens gebruik van gaan maken? Dan ontdek je hier de top 3 wandelroutes
vanaf de camping. Voor welke route ga jij?

1 Natuurpad ‘Joffer Margot’
De eerste route neemt je mee door het natuurlijk
erfgoed van de regio. Je ontdekt de gehele biodiversiteit van de regio. Ook leuk: deze route kun je
qua lengte en niveau helemaal zelf bepalen aan de
hand van de bordjes.

Wie neem jij mee langs alle natuurschoonheden van het Müllerthal?
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2 Profitér de l’eau

Afstand
8 km

De naam van deze wandelroute zegt het al: je gaat
volledig genieten van water langs de route! De route is relatief makkelijk en beschikt niet over zware
beklimmingen. Je komt langs prachtige kerken,
groene bossen en historische rotstekeningen.

Zeker een aantal mooie tussenstops waard.

Afstand
19 km

3 Echternacherbrück
De derde route is zeer uitdagend en voor de geoefende wandelaars onder ons. De lichte dalingen
en beklimmingen leiden je naar de bijzondere kloven van Rittergang en De Déiwepëtz, ook wel de
smalste passages van de Müllerthal Trail.

Zorg er dus voor dat je rugzak niet te volgepakt is. Daarna leiden de valleien en bossen je weer
naar het startpunt.

Overige routes in de omgeving
Scheidgen - 8 kilometer
Auto-prédestre - 9 kilometer
Consdorf C6 - 6 kilometer

de.campinglapinede.lu
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LU

De.. la Sure Reisdorf

Mullerthal
Luxemburg

LU-A-066
Welkom bij een van de mooiste campings van Luxemburg: De la Sûre Reisdorf! Een mooiere locatie kun je je niet wensen, want deze camping is gelegen in het hart van het Müllerthal. Binnen een mum van tijd bevind je je
aan het heldere water van de rivier de Sûre en in de leuke steden Diekirch
en Echternach. Ook vind je bij de camping een uitgebreid fiets- en wandelnetwerk. Zo is er voor gezinnen, senioren en groepen altijd iets te doen.

Comfort & luxe
Je kampeervakantie wordt zeker een succes bij De
la Sûre Reisdorf. Zo kun je je eigen accommodatie
meenemen, maar het is ook mogelijk om te verblijven in een stacaravan of stoere safaritent. Hier is
alles nét een beetje luxer! Je geniet namelijk van je
eigen terras met tuinmeubilair, een keuken en een
gezellige woonkamer. Dat wordt heerlijk ontspannen in de luie stoel op het zonnige terras. Waar je
ook verblijft, je bent verzekerd van een heerlijke vakantie! Ook kun je elke vakantiedag vieren met de
ovenverse broodjes van de campingwinkel. Worden het croissants of ga je voor een knapperig
stokbrood?

Elke dag een nieuw
avontuur
Vakantiepret gegarandeerd in de omgeving van De
la Sûre! Het rotsachtige landschap doet je meteen aan Zwitserland denken. Of je nu een liefhebber bent van wandelen, fietsen of vissen, in de
rijkelijke natuur van De la Sûre kan het allemaal!
De camping bevindt zich in het mooie Müllerthal
met een uitgebreid wandelnetwerk dat je langs
vele mooie plaatsjes en gebieden brengt. Ook
kun je voor talloze routes terecht bij de receptie.
En alsof dat nog niet genoeg is, vang jij binnen de
kortste keren de grootste vissen in de rivier de
Sûre. Met wie beleef jij elke dag weer een nieuw
avontuur?
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Wandelroutes in de omgeving van De la Sure
Als wandelaar kun je je geluk niet op, want De
la Sûre is gelegen in een waar wandelparadijs!
Rondom de camping zijn er zoveel wandelroutes te vinden dat het bijna te moeilijk wordt om
te kiezen! De natuurgebieden en leuke steden in

Afstand
13 km

deze boeiende regio kun je eigenlijk het beste
te voet ontdekken. Benieuwd wat er allemaal te
verkennen is? Lees hier mee met de top 3 wandelroutes van de omgeving!

1 Bigelbach
De eerste wandelroute uit de top 3 is onderdeel
van een van de 6 lussen van de Müllerthal Trail.
Langs grillige rotsformaties en prachtige valleien
brengt deze route je naar Beaufort. Aan het einde
van de tocht kom je bij een steengroeve die in 1957
nog actief was.

De route is gemiddeld qua niveau en beschikt over een aantal korte beklimmingen.

Afstand
9 km

2 Centrum Reisdorf
Het is genieten geblazen tijdens deze wandelroute! Beginnend in het centrum van Reisdorf, wandel
je via pittoreske dorpjes als Hoesdorf en Wallendorf naar prachtige uitzichtpunten over de rivier
de Sûre, de Ourvallei en het Eifelgebied.

Langs de route vind je genoeg leuke restaurantjes en terrasjes waar de voeten even kunnen rusten.
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Afstand
18 km

3 Our & Sûre
Ben je klaar voor een uitdagende route met beklimmingen? Dan is deze veelzijdige route die je
meeneemt langs de samenvloeiing van de rivier
de Sûre en de vallei van de Our vast iets voor jou.
Een lust voor het oog is het continuerende uitzicht
over het heldere water van de Sûre. Zeker in het
zonlicht is dit onweerstaanbaar.

Tip: vertrek op een heldere dag voor de mooiste ervaring!

Overige routes in de omgeving
Relaxing in nature: Beaufort - 6 kilometer
Bois et fôrets - 9 kilometer
Gentingen - 12 kilometer

campingdelasure.lu

LU

Auf
.. Kengert
Mullerthal
Luxemburg

LU-A-098
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Camping Auf Kengert is een typische Luxemburgse camping zoals hij hoort
te zijn! Hier beleef je elke dag opnieuw volop vakantiepret. Overal schitterende natuur, gezellige stadjes en middeleeuwse kastelen, wat wil je nog
meer? Ideaal voor de leukste dagtochtjes en indrukwekkende wandelingen.
Je verblijft in je eigen accommodatie of in een luxe chalet. Aan jou de keuze!
Elke dag geniet je van een verfrissende duik in het zwembad en een restaurant met culinaire menukaart. Kom je ook?

Voor een kostelijk verblijf
Spetterend en spelend komen de kinderen de dag
door! Een heerlijk groot openluchtzwembad is gemakkelijk bereikbaar via het zonnige terras. Op
warme dagen is niets zo lekker als een verfrissende
duik. Op een minder zonnige dag is het spelen geblazen! De kinderen staan te trappelen om de grote
binnenspeeltuin en buitenspeeltuin op zeezand te
betreden. Dat wordt klimmen en klauteren! Na een
ontspannen dag geniet je van de typisch Luxemburgse keuken in het restaurant. Aan de menukaart
ziet men dat Luxemburg een klein-maar-fijn landje
voor echte genieters is! Voor je verblijf kun je kiezen uit een ruime, schaduwrijke staanplaats of een
comfortabele chalet, huurtent of hut. Voor welke
accommodatie je ook gaat, ze hebben allemaal iets
gemeen: je voelt je één met de natuur!

Wandelroutes in de
omgeving van Auf Kengert
Elke dag is het weer een feestje om de wandelschoenen aan te trekken, want de wandelroutes
vanaf camping Auf Kengert nemen je mee langs
historische dorpjes, middeleeuwse kastelen en
natuurwonderen. Benieuwd naar de plekken
waar de wandeltochten je naartoe voeren? Lees
mee en ontdek de top 3 wandelroutes vanaf
de camping!

134

Wandelen

Heerlijke dagtochtjes
Waar je heengaat voor een dagje buiten de camping? De mogelijkheden zijn eindeloos! Je vindt
deze camping namelijk waar de dichtbeboste
Ardennen overgaan in het lieflijke landschap van
het Gutland en het Müllerthal.
Bezoek Larochette, een charmant burchtstadje
omringd door een schitterend wandelgebied of
kies voor een wandeling over het blotevoetenpad van het Syndicat d’Initiative Medernach.
Hier kun je zand, gras, steen, hout, snippers en
nog veel meer aan de voeten voelen. Als dat
geen unieke massage is!

1 Hiking through the centuries
Larochette Castle

Afstand
8 km

Ben je geïnteresseerd in kunst en cultuur? Dan is
deze wandelroute echt iets voor jou! Je begint in
de levendige stad Larochette. De route brengt je
langs kasteel Meysembourg en kasteel Larochette.

Bezienswaardigheden die je niet wilt missen!

Afstand
4 km

2 Boswandeling Nommern
Klaar voor een wandeling met het hele gezin? Tijdens deze eenvoudige wandeling langs kloven en
imposante rotsen, val je van de ene verbazing in de
andere.

Veel plezier tijdens deze leuke wandeling door een bosrijk gebied.

Afstand
11 km

3 Tour Larochette
Deze derde route is wel heel bijzonder, want je
loopt dwars door de natuur over onverharde paden. Via een aantal kleine klimmetjes bereik je
prachtige uitkijkpunten over de stad Larochette en
het kasteel van Larochette. De panoramische uitzichten zijn een lust voor het oog!

Aanrader: deze route is ook te berijden met een MTB-fiets.

Overige routes in de omgeving
Nommern - 9 kilometer
Larochette, did you see a car? - 9 kilometer
Tourentip Larochette - 8 kilometer

www.kengert.lu
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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

FR

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
Canoe Gorges du Tarn is geliefd onder families en dat heeft alles te maken met de vele activiteiten op en
rondom de camping. Deze camping
ligt namelijk aan de rivier de Gorges
du Tarn en vanuit hier stap je zo in
een kano voor een mooie tocht op
het water.
Ook het waterparadijs van de 4-sterrencamping is
een populaire plek voor waterratten. En vervelen
op het droge zul je je hier niet snel, want er staan
iedere dag leuke activiteiten op het programma
zoals sporttoernooien. Natuurlijk is je vakantie
niet compleet zonder gewandeld te hebben door
de schitterende Aveyron.

Comfortabele
accommodaties
De accommodaties van Canoe Gorges du Tarn
gemaakt voor jou! De stacaravans zijn volledig
ingericht, waardoor het je aan niets ontbreekt
tijdens een verblijf. Het hele gezin kan mee,
want de accommodaties bieden plaats aan twee
tot zes personen. De dagen zijn heerlijk warm op
Canoe Gorges du Tarn, maar dankzij de airconditioning blijven de nachten aangenaam koel.
Zodra de ochtend aanbreekt, is het houten terras een aangename plek om de ochtend op starten met een verse baguette en een dampende
café. Tijd om weer een nieuwe vakantiedag met
elkaar te vieren!
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Op ontdekking in de
Aveyron
Camping Canoë Gorges du Tarn heeft een ideale ligging voor wie er graag op uittrekt in de
natuur. Een fietstocht of wandeling is dus zo
uitgestippeld! Onderweg zijn er genoeg bezienswaardigheden die de moeite waard zijn om te
bewonderen, met als letterlijk en figuurlijk hoogtepunt de brug van Millau. Voor meer mooie
uitzichtpunten moet je je naar Le Point Sublime en Cirque de navacelles begeven. Verder is
de hooggelegen burcht Château de Peyrelade
favoriet onder toeristen, net als tempeliersstad
La Couvertoirade. Bijzondere plekken waar je
beslist even bij stil wilt staan! Niet alleen boven
de grond zijn schatten van de Aveyron te vinden,
ook ondergronds kijk je je ogen uit. Breng eens
een bezoek aan Aven Armand of verdiep je in de
geschiedenis van de ondergrondse canyon L’Abîme de Bramabiau.

Stof je wandelschoenen
af en ga op pad
De medewerkers van Canoe Gorges du Tarn
kennen de omgeving door en door en weten bezoekers daarom de mooiste wandelroutes in de
omgeving te tippen. En zeg nu zelf, een wandeltocht in de Franse Aveyron zorgt toch voor de ultieme vakantiekriebels? Onder het genot van een
schijnende zon en een verkoelend windje is het
prima uit te houden. Zonnebril op, wandelschoenen aan en gaan! Tijd om de schoonheid van de
Aveyron te ontdekken.

Routes die in de buurt van de camping starten
Met duizenden kilometers aan wandelpaden zul
je haast niet weten waar te starten. Gelukkig kun
je geen verkeerde keuze maken, want alle routes zijn de moeite waard! Stippel je eigen route
uit om jouw favoriete hotspots te bewonderen

Afstand
10 km

of start een tocht die al door vele wandelaars
is uitgetest. Ook in de directe omgeving van de
camping starten diverse routes die je langs de
mooiste plekjes in de Aveyron leiden. Met deze
routes zul je je hoe dan ook niet vervelen.

1 Rue de la Planquette - Peyrelade
Ga jij een sportieve uitdaging niet uit de weg?
Waag je dan aan de tocht van Rue de la Planquette in Rivière-sur-Tarn naar Peyrelade, die hoogteverschillen van meer dan 400 meter kent. Wie het
tempo erin houdt, kan de tocht binnen 3,5 uur afronden. Vergeet onderweg niet om cultuur te snuiven bij Château de Peyrelade en te genieten van
het mooie uitzicht. Jezelf trakteren op een lokale
snack?

Probeer dan een traditionele gâteau à la broche te scoren tussen het wandelen door.
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2 Route Le Puech de Luzergue

Afstand
13 km

Op deze route kun je verschillende plekken verwachten waar het Franse leven optimaal gevierd
wordt. Stap dus zeker van je fiets af bij Compeyre, Cabrières en Lugagnac. Ook het aangezicht op
Château De Cabrières laat je even wegdromen.

Een paar uur lang genieten!

Afstand
13 km

3 Route Rivière-sur-Tarn - Millau
Rivier de Jonte, het Klooster Saint-Sauveur du
Rozier, Acroparc Mas… het zijn slechts enkele bezienswaardigheden die je tijdens de wandeltocht
van Riviere-sur-Tarn naar Millau kunt verwachten.

Authentiek Frankrijk beleef je tijdens deze wandeltocht ten top!

Overige routes in de omgeving
Route Le Rozier - Le Vase de Sèvres - 8 kilometer
Route Mostuéjouls - Saint-Marcellin - 17 kilometer
Route Mostuéjouls - Belvédère - 3 kilometer

www.camping-canoe.fr/nl
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Het mooiste van
Niedersachsen
Laat je verleiden door Niedersachsen! Deze deelstaat staat bekend
om zijn aantrekkingskracht en dat
is niet voor niets. Dankzij de variatie aan landschappen is dit een omgeving die je nooit meer wilt verlaten als je hier eenmaal vakantie
hebt gevierd. De beste manier om
kennis te maken met Niedersachsen? Dat is zonder twijfel door een
wandeltocht te maken. Tijdens een
tocht door de glooiende bergruggen
bewonder je de regio in volle glorie.
Geen wonder dat jong en oud hier dolenthousiast van raken. Bovendien wordt het heuvellandschap regelmatig ingewisseld voor prachtige
steden die direct je hart zullen stelen. Een wandeltocht door de omgeving is dus meer dan een
goed plan.
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Niedersachsen op
zijn best

Met ontelbaar veel kilometer aan verharde paden is Niedersachsen de uitgelezen plek voor
een tocht door de natuur. Leuk om per fiets te
doen, maar nog leuker om met de benenwagen
te verkennen. Zo heb je voldoende tijd om alle
kanten te bekijken en te genieten van wat je ziet.
Je zult namelijk ondersteboven raken van wat
onderweg aan je voorbij gaat.
De allerkleinste dorpjes gooien hun charmeoffensief in de strijd en ook de grotere steden
zullen een plekje in jouw hart veroveren. Uiteraard is de indrukwekkende natuur ook om over
naar huis te schrijven. De vele plassen zorgen er
bovendien voor dat waterratten de tijd van hun
leven hebben. Kortom: genoeg unique selling
points die deze regio maken tot wat hij is. Proef
ook nog wat van de lokale cultuur en de wandelvakantie in Niedersachsen is compleet.

DE

Wandelplezier voor het
hele gezin

Een wandelvakantie om
nooit te vergeten

Wie van mening is dat wandelen door de natuur
nergens zo mooi is als in Nederland, zal daar
direct op terugkomen na een wandelvakantie
in Niedersachsen. De routes die stuk voor stuk
verschillend van aard zijn, maken dat er voor
iedereen wel een passende route is. Ook ervaren wandelaars zullen Niedersachsen op hun
favorietenlijst plaatsen. Zo zijn natuurgebieden
de Harz, Lüneburger Heide, Nordpfade en Weserbergland allemaal de moeite waard om te
bezoeken.

De keuze is reuze en daardoor leiden meerdere
wegen naar je bestemming in het altijd mooie
Niedersachsen. Maak een goede planning, trek
je wandelschoenen aan en ga op pad voor een
onvergetelijk avontuur. Na het wandelen is het
tijd om jezelf te verwennen met Duitse lekkernijen die je na het wandelen meeneemt naar je
vakantieadres.

Campingplatz Waldweben
Niedersachsen
Duitsland

DE-C-071
Rust, rust en nog eens rust. Dat is wat je zult beleven op Campingplatz Waldweben. De stilte maakt dat dit de perfecte uitvalsbasis is om even aan de dagelijkse hectiek te ontsnappen. Zowel op de camping als daarbuiten is ontspanning hetgeen dat de boventoon voert. Terwijl je geniet van wat quality
time laad je weer volledig op. In de tussentijd ontdek je alles wat er te doen
is op de camping, want voor jong en oud zijn er faciliteiten genoeg. Om te
ontdekken of de omgeving rondom Campingplatz Waldweben ook bruisend
is, hoef je alleen maar even een kijkje te nemen bij Clausthal-Zellerfeld.
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Daar zijn de sporen van het authentieke Duitsland nog zichtbaar, waardoor je gelijk wat cultuur kunt bewonderen. Vraag ook zeker bij de
receptie naar andere highlights in de omgeving,
want die kennen de verborgen schatten op hun
duimpje. Laat die vakan tie bij Campingplatz
Waldweben maar beginnen!

Word een met de natuur
op Campingplatz
Waldweben
Verblijven in de meest luxe accommodaties
is leuk, maar nog leuker is de echte kampeerervaring. Die gedachte deelt Campingplatz
Waldweben en daarom is de camping volledig
ingericht op rasechte kampeerders. Verzamel
dus al je kampeerspullen en ontdek hoe leuk
een authentieke kampeerervaring is. Verblijven
in een tent is de manier waarop je hier vakantie
kunt vieren, maar er is ook ruimte voor gasten
die liever met de camper of caravan komen. Vergeet ook de trekkershutten niet, want die zijn
op Campingplatz Waldweben gewoon te huur.
Zodra je de regendruppels op het dak van de
accommodatie hoort druppelen ervaar je het
ultieme vakantiegevoel. Om te voldoen aan de
wensen van rustzoekers vind je op de camping
ruime kampeerplaatsen en profiteer je van een
rustige ligging.

Voorzieningen op de
camping
Je zult niets tekort komen op Campingplatz
Waldweben. Voor de kleintjes is er een speeltuintje aanwezig waar ze lekker hun eigen gang
kunnen gaan. Na het ravotten kunnen ze weer
schoon worden in het sanitairgebouw van de
camping. De dag goed starten is bovendien heel
eenvoudig, aangezien er op de camping dagelijks verse broodjes af te halen zijn. Zodra je
wakker wordt, ruik je de geur van versgebakken
brood. Een betere start voordat je aan je wandeling begint is er bijna niet!

Plezier voor tien in
de omgeving
De camping verlaten en kijken wat er in
de buurt te doen is? Goed idee, want ook
rondom Campingplatz Waldweben is er
voldoende te beleven. Een echte aanrader
is een rodeltocht maken door de natuur of
glowgolfen met je gezin. Natuurlijk mag een
wandel- of fietstocht ook niet ontbreken op
je to do lijst. De afwisselende natuur ligt al
op je te wachten.

Wandelroutes in de omgeving van Campingplatz
Waldweben
Dankzij de natuurrijke ligging voel je je bij Campingplatz Waldweben helemaal zen. Bovendien heb je tijdens je vakantie genoeg tijd om te
ontdekken hoe mooi de natuur in Niedersachsen is. Of je nu graag korte wandelingen maakt
of hier liever een hele dag voor uitrekt: in Niedersachsen zijn er genoeg routes te vinden die
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voldoen aan de wensen van jong en oud. Wandelen is een ideale activiteit waarbij je niet alleen van alles ziet, maar ook geniet van de rust
die de natuur je te bieden heeft. Zo voel je je na
een tocht als herboren en kun je er weer volledig tegenaan. Geniet ervan!

Afstand
20 km

1 Clausthal-Zellerfeld naar
Schulenberg im Oberharz
Ben je een liefhebber van wandelen en natuur?
Dan zal de eerste route helemaal in jouw straatje
passen. Tijdens de route van Clausthal-Zellerfeld
naar Schulenberg im Oberharz zul je namelijk genoeg groen bewonderen. Bovendien wandel je een
stuk langs de Okerstausee die volledig je aandacht
zal trekken.

Een route zonder poespas, maar wel een favoriet van menig wandelaar.

Afstand
11 km

2 Clausthal-Zellerfeld naar
Hahnenklee
Wie zin heeft in een recreatieve wandeltocht, maar
toch wat wil zien van de omgeving moet de route
van Clausthal-Zellerfeld naar Hahnenklee bewandelen. Met zoveel traditionele Duitse architectuur
zul je hier zonder twijfel je ogen uitkijken. Bovendien kun je hier ook prima terecht voor een hapje
en een drankje. Na een kijkje genomen te hebben
in dit kleine plaatsje is het tijd om terug te keren
naar Clausthal-Zellerfeld.

Maak onderweg nog een korte tussenstop in Bockswiese en je tocht is compleet.

Afstand
20 km

3 Clausthal-Zellerfeld naar Altenau
De wandelroute van Clausthal-Zellerfeld naar Altenau is een pittige tocht die niet voor iedereen is
weggelegd, maar des te leuker is hij voor iedereen
die het aandurft. De combinatie van stad en natuur
maken deze route afwisselend en daarom ideaal
voor wandelaars die op zoek zijn naar variatie.

Als je in de gelegenheid bent, neem dan ook zeker een kijkje bij de brouwerij in Altenau.
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Overige routes in de omgeving
Clausthal-Zellerfeld naar Wildemann - 7 kilometer
Clausthal-Zellerfeld naar Bad Grund - 14 kilometer
Clausthal-Zellerfeld naar Lautenthal - 17 kilometer

campingplatz-waldweben.de

DE

Das Kreuzeck
Niedersachsen
Duitsland

DE-C-063
Op zoek naar avontuur? Dan ben je bij Das Kreuzeck aan het juiste adres. Dit
vakantieparadijs in de Harz is het ideale startpunt voor een actieve wandeltocht. Verken de omgeving per voet, want dit is de ultieme activiteit om stress
als sneeuw voor de zon te laten verdwijnen. Ook op de camping zelf zijn er
voorzieningen genoeg om je te laten genieten van een zorgeloze tijd. Zo vind
je op de camping een kleine sauna die ervoor zorgt dat je direct zen wordt.
En voel je de vakantiekriebels al opkomen als je denkt aan een idyllisch meer
waar je de hele dag kunt vertoeven? Dan weet je zeker dat camping Das Kreuzeck een match is.
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De camping is namelijk direct gelegen aan een
plas, waardoor je met een zongebruinde tint richting huis keert. Op de camping Das Kreuzeck komen mensen alleen al speciaal voor “Das Schoko-restaurant”, waar alle menu’s gebaseerd zijn
op chocolade, een must om te proeven! Ook sta
je vanaf Das Kreuzeck binnen een mum van tijd
in het altijd gezellige Goslar. Klinkt dit niet als het
ideale vakantieadres?

Verblijven bij Das Kreuzeck
Een fijne accommodatie maakt je vakantie compleet
en ook daarvoor zit je goed bij Das Kreuzeck. Zo kun
je ervoor kiezen om een vrijstaand vakantiehuisje te
huren, waardoor je in alle rust met je dierbaren kunt
verblijven. Ook zijn er blokhutten aanwezig waarin
je niets tekort komt. De plekken van dit vakantieoord zijn ruim genoeg om geen last te hebben van

de buren. Ben je een echte kampeerfanaat en dol op
back-to-basic? Dan kun je je geluk niet op dankzij de
groene kampeerplekken op Das Kreuzeck. Wie met
een tent komt kamperen profiteert bovendien van
de volledig ingerichte kampkeuken. Hier flans je de
lekkerste maaltijden in elkaar en kun je daarna gezellig aanschuiven aan de eettafel.

Dolle pret voor het hele gezin
Voor volwassenen is er genoeg te beleven op
Das Kreuzeck, maar ook aan de allerkleinsten
is gedacht. Op de speelplaats gaan de kids uit
hun dak en kunnen ze de hele dag ravotten met
leeftijdsgenootjes. Ook kunnen jullie samen
met het hele gezin terecht aan het meer, waar

van ‘s ochtends tot laat in de middag plezier kan
worden beleefd. Hier kan heerlijk gezwommen
worden, maar het is ook mogelijk om het water
op te gaan met een SUP. Ook is er animatie aanwezig die er alles aan doet om jonge gasten de
tijd van hun leven te geven.

Vermaak rondom Das Kreuzeck
Stilzitten is er in de omgeving van Das Kreuzeck
niet bij, want er zijn genoeg to do’s te vinden. Zo
kun je bij slecht weer alsnog een heerlijke duik nemen samen met de kids. Ben je toe aan iets meer
actie? Dan kun je een balletje slaan tijdens het
midgetgolfen of een potje tennis spelen. Met een
manege op een steenworp afstand is er bovendien
niets leukers dan op een paard te stappen en een

heerlijke rit te maken. En natuurliefhebbers? Die
halen hun hart op tijdens een fiets- of wandeltocht in de omgeving.
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Wandelen in de omgeving van Das Kreuzeck
Zodra je aankomt bij Das Kreuzeck besef je direct dat dit een omgeving is die je verder wilt
ontdekken. De eindeloze routes laten je op een
unieke manier kennismaken met de regio. Zowel kleine als grote wandelaars paraderen hier

Afstand
6 km

door de omgeving, want de routes variëren in
afstand en moeilijkheidsgraad. Dat maakt wandelen hier voor het hele gezin een leuke bezigheid. Trek die wandelschoenen dus maar aan
en jetzt geht los!

1 Route door het idyllische en
historische centrum van de
keizerlijke stad Goslar
De route door de historische stad Goslar is er ongetwijfeld een voor in de boeken. Het centrum van
deze Duitse stad heeft een geschiedenis om van te
dromen, dus probeer deze route zeker uit. Bovendien zul je je verbazen over de vele houten huizen
en indrukwekkende torens die te herkennen zijn
aan hun middeleeuwse stijl. Als je dacht dat dat
de enige bezienswaardigheden zijn, heb je het mis.

Naast deze middeleeuwse glorie vind je hier namelijk ook de Keizerpalts, de Kathedraal van
Goslar en het Marktplein.

Afstand
12 km

2 Route door de natuur van Goslar
Een pad bewandelen waarbij genieten centraal
staat? Dan is deze route van 12 kilometer een goede keuze. Vrijwel de hele tocht zul je niets anders
zien dan flora en fauna.

Veel mensen zul je tijdens het wandelen dan ook niet tegenkomen en tijdens een korte stop hoor
je enkel fluitende vogels.
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3 Liebesbankweg in de Harz

Afstand
5 km

Ga zeker genieten van de eerste Premium wandelroute in de Harz en Niedersaksen: de prachtige Liebesbankweg is een wandelpad waar het hart sneller van gaat kloppen. Een bijzondere ervaring voor
geliefden, verloofden en echtparen, maar ook voor
het hele gezin. Beleef de parel van het uitgebreide
netwerk van wandelpaden rond het prachtige luchtkuuroord Hahnenklee-Bockswiese over een afstand
van 7 kilometer. Een rondwandelpad met schitterende vormgegeven banken, rustzones, avontuurlijke mogelijkheden en fantastische uitzichten.

En als je trek krijgt bieden de schilderachtige bosrestaurants je van harte uit om te stoppen en
te genieten.

Overige routes in de omgeving

Route van Goslar naar de Grube Glockenberg - 8 kilometer
Route naar de Maria Schnee kerk in Hahnenklee - 8 kilometer
Route langs het water in Wolfshagen im Harz - 4 kilometer

www.camping-harz.com
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DE

Harz Camp Goslar
Niedersachsen
Duitsland

DE-C-057
Een natuurcamping met keizerstad Goslar voor de deur, daar wil iedereen wel
vakantie vieren! Deze camping weet ieder seizoen vele gasten te verwelkomen en is dankzij de aantrekkingskracht van de Harz een geliefde locatie voor
gasten uit binnen- en buitenland. Ga op ontdekking door de stad en bewonder
alle bezienswaardigheden of word één met de natuur tijdens een wandelroute. Wie ‘s winters op bezoek is bij Harz Camp Goslar zal genieten van de omgeving die omgetoverd is tot wintersportparadijs. Je zult hoe dan ook genieten
van alle ervaringen die je op en rondom Harz Camp Goslar te wachten staan.

Duik de natuur in op Harz Camp Goslar
Camping Harz Camp Goslar is zo ingericht dat
iedereen hier de volledige natuur-experience
beleeft. Kids kunnen lekker ravotten in de speeltuin en tegelijkertijd een frisse neus halen, terwijl ouders bij de accommodatie tot rust komen
met een goed boek. Heerlijk, zo’n ontspannen
vakantie! Als jullie zin hebben om het tegen elkaar op te nemen is de tafeltennistafel de juiste
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plek. Liefhebbers van golf kunnen hun energie
kwijt op de golfbaan, die je op 10 kilometer van
de camping vindt. Ook is de camping het startpunt van verschillende routes door de natuur.
Die kun je te voet of per fiets afleggen om kennis te maken met de omgeving rond Harz Camp
Goslar.

Slapen als een roosje in de accommodaties op Harz
Camp Goslar
Harz Camp Goslar stelt gasten dankzij zijn eenvoudige karakter in staat om even back to basic
te gaan. De accommodaties zijn zo ingericht dat
het buitenleven maximaal ervaren kan worden.
In de knusse pod vind je alles wat je nodig hebt
voor een comfortabel verblijf en ervaar je hoe
leuk het is om luxe te kamperen. Als je liever

met je eigen kampeeraccommodatie op pad
gaat, heeft Harz Camping Goslar ook een plekje voor je. De sanitaire voorzieningen vind je in
het toiletgebouw dat regelmatig wordt schoongemaakt, dus na een lange dag kun je vast niet
wachten om hier een verfrissende douche te
nemen.

De omgeving in van Harz Camp Goslar
Tijdens een verblijf op Harz Camping Goslar wil
je natuurlijk ook wat van de omgeving zien. Gelukkig zijn er meerdere to do’s die je op je lijstje kunt zetten tijdens je bezoek aan deze Duitse
regio! Neem om te beginnen een kijkje in Nationaal Park Harz, waar je verschillende activiteiten
kunt ondernemen. Wat dacht je van een bezoek

aan de druipsteengrotten of de stuwmeren?
Ook museum en bezoekersmijn Rammelsberg
zal in de smaak vallen, net als het Keizerpaleis in
Goslar dat al honderden jaren oud is.
Een dagje het water op? Een tocht op de Okerstausee is een echte aanrader!

Wandelroutes in de omgeving van
Harz Camp Goslar
In het Harzgebergte vind je genoeg gelegenheid om lekker te wandelen en op een rustig
tempo de omgeving te verkennen. Ben je juist
het type dat liever wat meer uitdaging zoekt in
een tocht? Ook dan is de Harz de regio waar je

Afstand
19 km

als wandelaar aan je trekken komt. Met ruim
duizenden kilometers aan uitgestippelde
tochten is er altijd wel een route die je weet te
verleiden. Met onderstaande routes beleef je
hoe dan ook plezier.

1 Rondje om de Granestausee
In een kort tijdsbestek veel van de natuur zien?
Waag je dan aan de route om de Granestausee. In
ruim vier uur fiets je om het jongste stuwmeer in
de Harz, die je achter de 61 meter hoge en 600 meter lange dam vindt. Ondanks dat de Granestasee
het jongste meer in de regio is, is het wel een van
de grootste en daarom het bekijken waard!

Vanaf de camping sta je binnen een mum van tijd bij het meer.
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2 Route Schulenberg - Steinbergturm

Afstand
10 km

Groen en veel water. Dat is wat je gaat zien tijdens
deze route. Een goede conditie is vereist, want de
route kent op sommige plekken flinke hoogteverschillen. Desondanks zijn de wandelpaden goed bewandelbaar. Op verschillende plekken heb je mooi
uitzicht op de natuur en de Granetalsperre is een
mooie plek om even neer te strijken na een paar uur
wandelen.

Wie de route met een beetje tempo volbrengt, weet binnen drie uur terug te keren naar het
startpunt.

3 Hahnenklee - Das Kreuzeck

Afstand
8 km

Wandel naar Hahnenklee om daar te beginnen aan
de route naar Das Kreuzeck. Reken maar dat er een
aantal mooie plekken in de Harz te bewonderen zijn
tijdens de route! Wie onderweg even uit wil rusten,
moet zeker een stop maken op het liefdesbankje.

De Bocksberg is een geliefde hotspot van wandelaars die deze route al geprobeerd hebben.

Overige routes in de omgeving
Route Schulenberg - Hexenküche - 16 kilometer
Route Goslar - 6 kilometer
Route Goslar II - 12 kilometer

www.harz-camp-goslar.de
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Nordrhein-Westfalen: het
vakantieparadijs voor
jong en oud
Ben je even toe aan wat quality time net over de grens?
Het betoverende Nordrhein-Westfalen heeft genoeg in
huis voor een ontspannen vakantie. Het zijn de korte
trips dichtbij huis die ervoor zorgen dat je weer even
helemaal kunt opladen. En dat komt goed uit, want
je vindt dit paradijs op slechts twee uur rijden van de
randstad. Door de combinatie van ongerepte natuur,
historische steden en rijke cultuur is deze regio uniek
in zijn soort. En het fijnste aan dit vakantieadres?
De talloze wandelroutes! Er is namelijk geen betere manier om de omgeving van jouw vakantieadres te verkennen. Probeer deze vorm van
slow tourism zelf uit en je zult vanaf moment één
verkocht zijn. Terwijl je alle tijd hebt, wandel je
door het kenmerkende landschap van Nordrhein-Westfalen en geniet je van de heerlijke buitenlucht. Goed voor lichaam en geest. Bovendien
zul je met zoveel toppers van routes niet weten
waar te beginnen. Wandelplezier gegarandeerd
dus.
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De meest gevarieerde
regio van Duitsland
Van stromende beken tot aan bloeiende heidevelden en van bruisende steden tot aan sprookjesachtige kastelen: je zult in Nordrhein-Westfalen niet weten wat je ziet. Deze regio lijkt alles
mee te hebben, want je zult hier in de ene na
de andere verbazing vallen. Heerlijk wandelen
is daarom in dit gebied al decennia lang een
traditie. Bovendien zijn de tochten in de regio
verschillend van aard, waardoor je zelf kunt kiezen waar je voorkeur naar uit gaat. Ga je voor
een thematocht, kies je het avontuurlijke pad
of wordt het toch de cultuurroute? Wat je keuze ook mag zijn, onderweg vind je idyllische
plekjes die zonder twijfel op de lijst van meest
indrukwekkende hotspots komen. Wat je verder nog tegenkomt? Pleinen die regelrecht lijken te zijn weggelopen uit een schilderij, rustieke landweggetjes en bossen waar sprookjes
bestaan. Kies voor een wandelvakantie in
Nordrhein-Westfalen en ontdek een wereld vol wonderen.
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Wandelroutes voor het
hele gezin
Een wandelvakantie in Nordrhein-Westfalen
is er eentje die je beslist nog jaren bij zal blijven. Wandelroutes die zichzelf met hun premium status onderscheiden van overige routes zorgen voor optimaal wandelplezier. Met
de talloze routes door natuurgebieden is het
zelfs voor de allerkleinsten leuk om op ontdekkingstocht te gaan. Jullie vinden hier flora en
fauna in overvloed.
Kennismaken met de streek doe je op en top
via de meest indrukwekkende wandelroutes
tussen het Teutoburgerwoud en de Nederrijn.
Ook het gebied tussen Münsterland en De Eifel
zorgt ongetwijfeld voor een fantastische ervaring. Tussen het wandelen door vind je in Nordrhein-Westfalen genoeg adressen voor een
korte stop of plaspauze. Reden genoeg dus om
die wandelschoenen uit de kast te halen en
lekker te gaan wandelen.

DE

Camping & Ferienpark Brilon
Nordrhein Westfalen
Duitsland

DE-B-070
Je kunt nergens zo ontspannen vakantie vieren als op Camping & Ferienpark Brilon. Terwijl je voor je accommodatie zit om te genieten van een
vakantie op dit park, zie je in de verte glooiende heuvels die je direct uitnodigen voor een tocht door de natuur. Idyllischer kan bijna niet! Zoek dus
niet verder naar een camping in het prachtige Sauerland, want dit is een
lot uit de loterij. Bovendien voldoet deze camping dankzij de vele voorzieningen aan de verwachtingen van het hele gezin. Grenzend aan het natuurpark Rothaarsteig is dit veruit een van de mooiste locaties die je ooit hebt
bezocht.

To do’s rondom Camping & Ferienpark Brilon
Zwemmers en golfers kunnen
hun geluk niet op bij Camping
& Ferienpark Brilon, want in de
omgeving vind je alles waar je
naar op zoek bent. Voor de kids
zijn er ontelbaar veel mogelijkheden voor een dagje uit.

Breng bijvoorbeeld zeker een bezoek aan het avonturen- en klimpark in Winterberg, Fort Fun Abenteuerland of aan de 300 meter diepe ertsmijn in
Ramsbeck. Breng je ‘s winters een bezoek aan de
camping? Dan kun je skiën op de pistes of langlaufen in Wintersport Arena Sauerland. Laat die
sneeuwpret maar beginnen. Ook naar gezelligheid
hoef je niet lang te zoeken, want dit is te vinden in
het centrum van Brilon.
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Optimaal verblijven
Kampeerliefhebbers opgelet, want Camping &
Ferienpark Brilon is de place to be om te kamperen. Naast de vele plekken voor kampeerders met
eigen uitrusting zijn er ook verschillende chalets
te huur. Of je nu liever in alle ruimte wilt verblijven
of juist wilt genieten van een knus huisje: er is aan
iedereen gedacht. Overnachten kan in alle vier de
woningen met maximaal vier personen. Met twee
bedden, een volledig ingerichte keuken en een eigen badkamer ben je van alle gemakken voorzien.
Ben je gek op luxe? Kies dan voor chalet Marron,
want hier is een sauna aanwezig. Perfect om ultiem te genieten.

Wandelroutes in de
omgeving van Camping
& Ferienpark Brilon

Trek eropuit voor een
dag in de natuur
Er is niets leukers dan de natuur met je eigen ogen
van dichtbij te bewonderen. Hoewel je op Camping & Ferienpark Brilon al in de heerlijke natuur
verblijft, is er in de wijde omgeving nog zoveel
meer te zien. Met natuurpark Rothaarsteig op een
steenworp afstand kun je natuurlijk niet anders
dan deze omgeving bewonderen. Hier raak je bijna de tel kwijt zoveel fiets- en wandelroutes vind je
hier. Mountainbikers komen ook aan hun trekken
in de bossen van Bikearena Sauerland of op “Trailground Brilon”. Genoeg te beleven dus voor een
onvergetelijke vakantie!

Brilon is de ideale omgeving voor sportieve gasten. Zo vind je hier wandelroutes die je direct vanaf
de camping kunt bereiken. Stuk voor stuk zorgen
ze voor een hoop plezier tijdens een dagje eropuit.
Bovendien zijn de routes verschillend in niveau,
waardoor er voor iedereen een uitdagende route tussen zit. Ben je klaar om te ontdekken welke
wandelroutes je echt niet mag overslaan tijdens
een bezoek aan Camping & Ferienpark Brilon?
Lees dan snel verder.

Afstand
6 km

1 Propsteikirche St. Petrus und
Andreas
Dat er nabij Brilon genoeg te ontdekken is, blijkt
wel uit de eerste route. Onderweg kom je verschillende bezienswaardigheden tegen die je zullen
verleiden voor een stop. Neem bijvoorbeeld een
kijkje bij Propsteikirche St. Petrus und Andreas.
Een kerk die zonder twijfel jouw hart gaat stelen.
Ook het historische Museum Haus Hövener heeft
genoeg in petto om jou volledig omver te blazen.

Vervolg je de route, dan kom je in natuurgebied Poppenberg terecht. Kortom: een leuke ontmoeting met Brilon en de natuur daaromheen.
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2 Route rondom de Borberg

Afstand
6 km

Voor wandelliefhebbers in hart en nieren is de route die je langs de Borberg leidt meer dan perfect.
Het is een route met grote culturele en historische
waarde, die je bovendien trakteert op een adembenemend uitzicht over Olsberg. Het letterlijke
en figuurlijke hoogtepunt van de tocht is de Borgbergkapel. Onderweg kom je verschillende horecagelegenheden tegen, waardoor deze route ook
goed te doen is met kids.

Bestel een warme chocomelk en laat de benen even rusten voordat je weer verder wandelt.

3 Brilon-Walder toppenroute

Afstand
6 km

Deze pittige tocht is misschien niet voor iedereen
weggelegd, maar wie het aandurft om deze route
te bewandelen zal zeker niet teleurgesteld worden. Je wandelt door één van de mooiste gedeeltes van de Rothaarsteig en de Briloner Kammweg.
De route brengt je vanuit het dal naar de toppen
van de Ginsterköpfe en heeft boven een kleine verrassing te bieden.

Op een hoogte van 660 meter kun je namelijk genieten van een prachtig uitzicht over de stad.

Overige routes in de omgeving
Route langs Brillon en de natuur - 12 kilometer
Schamalahtal-rondlopende route
(Qualitätstour Wanderbares Deutschland) - 8,5 kilometer
Elleringhausen Panoramaweg - 11 kilometer

campingbrilon.de
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DE

..

Wesercamping Hoxter
Nordrhein Westfalen
Duitsland

DE-C-134
Welkom op de prachtig gelegen Wesercamping Höxter. Een mooiere locatie
kun je je vast niet voorstellen, want deze camping ligt aan de rivier de Weser.
Daardoor kijk je je ogen uit en geniet je van alles wat op een mooie zomerdag
voorbij komt varen. Hoewel er natuur in overvloed is, is de reuring ook nooit
ver weg. Binnen een mum van tijd bevind je je namelijk in het centrum van
Höxter. Pak je afvinklijstje er maar bij, want hier maak je kennis met talloze bezienswaardigheden en andere authentieke must sees. Kom je naar het
mooie Höxter voor een vakantie vol rust? Ook dan ben je hier aan het juiste
adres. Vanwege de idyllische ligging is ontspannen hier nooit een uitdaging.
Toch zul je een wandeling in de natuur niet kunnen weerstaan, aangezien de
groene omgeving rondom Wesercamping Höxter direct uitnodigt voor een
verkenningstocht. Dit wordt een vakantie om nooit te vergeten!

De ultieme
kampeervakantie op
Wesercamping Höxter
Wesercamping Höxter heeft ruimte genoeg voor
kampeerliefhebbers. Je kunt je eigen onderdak
meenemen, maar het is ook mogelijk om zo minimaal mogelijk in te pakken en te verblijven in een
kant en klare accommodatie op de camping. Ideaal, want zo hoef je niet meer te denken aan alle
extra benodigdheden en kun je zorgeloos in de auto
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stappen. Het enige wat jij nog hoeft te beslissen is
of je voor een campinghut of blokhut kiest. In de
campinghut verblijf je met maximaal drie andere
vakantievierders. Dit houten huisje is de definitie
van gezelligheid en is volledig ingericht. Zo kom
je dus niets tekort tijdens je vakantie. Slapen kan
prinsheerlijk in een van de vier losse bedden en aan
de eettafel komen jullie de avonden wel door met
leuke bordspelletjes. Ga je voor de luxere blokhut?
Dan is er plaats voor twee andere personen en beschik je over een kitchenette met koelkast. Dankzij
de aanwezige waterkoker en het koffiezetapparaat
beginnen jullie de ochtend goed met een lekker
bakkie.

To do’s op
de camping
Pret gegarandeerd op Wesercamping Höxter,
want jong en oud kunnen hier optimaal genieten van de vakantie. Om toe te geven aan het ultieme vakantiegevoel kunnen jullie lekker gaan
zwemmen in de rivier de Weser. Ook is het mogelijk om een kano te huren en de rivier te ontdekken. Hoe leuk is dat? Voor de kids is er een
speelplaats aanwezig waar ze met het grootste
plezier kunnen ravotten.
Van al dat spelen en zwemmen hebben jullie
vast honger gekregen. Dat komt goed uit, want
op de camping vind je een bistro waar je kunt
genieten van genoeg lekkers. Hier is het ‘s ochtends ook mogelijk om verse broodjes af te halen. En de hotspot van de camping? Dat is toch
wel de biertuin.

Ontdek de omgeving
van Wesercamping Höxter
Niet alleen op de camping is van alles te beleven,
ook daarbuiten hoef je niet stil te zitten. Voor nog
meer spetterplezier kan het hele gezin een kijkje nemen bij het zwembad naast de camping en wie het
leuk vindt om een balletje te slaan vindt zijn roeping op de tennisbaan. Paardrijden en minigolfen
behoren ook tot de mogelijkheden in de omgeving.
De toerist uithangen? Neem dan zeker een kijkje bij
Kasteel Fürstenberg, de porseleinfabriek of de ”Externsteine” (rotsformaties) in Horn-Bad Meinberg.
Als kers op de taart zorgen de vele wandelroutes in
de omgeving ervoor dat je de tijd van je leven zult
hebben.

Wandelroutes in de
omgeving van
Wesercamping Höxter
Je kunt als wandelaar je geluk niet op, want rondom
Wesercamping Höxter vind je talloze routes die het
hart van wandelfanaten sneller laten kloppen. Het
gebied wordt opgesplitst door de Weser, waardoor
de meest indrukwekkende wandelroutes langs het
water liggen. Zodra je een kijkje neemt in dit gebied
ben je direct onder de indruk van de mooie natuur.
Zowel ervaren als onervaren wandelaars zullen het
gebied rondom Wesercamping Höxter als fantastisch bestempelen. Zo zijn er genoeg routes die voldoen aan de wensen van wandelaars die niet al te
intensieve tochten willen maken, maar zijn er ook
meerdere opties waar het uithoudingsvermogen
van ervaren wandelaars op de proef wordt gesteld.
In dat geval is Natuurpark Solling-Vogler de place
to be. Dit bosrijke gebied beschikt over diepe dalen
waardoor avontuur hier centraal staat. Welke kant
je ook opgaat: je zult onder de indruk zijn van
alle mogelijkheden die je hier hebt.
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Afstand
10 km

1 Beukenbossenroute langs de
Weser
De Weser-wandelroute laat jong en oud het plaatsje Höxter verkennen tijdens een tocht van 10 kilometer. Daardoor is de wandeltocht goed te doen
voor wandelaars die de spieren even lekker op willen warmen. De route neemt je mee door een mooi
stuk van het Teutoburgerwoud en laat je een glimp
zien van het wonderschone uitzicht over de Weser.

Ook orchideeën, beukenbossen en indrukwekkende rotsformaties maken de dienst uit op deze
route. Vergeet onderweg geen kijkje te nemen bij de Rodeneckturm.

Afstand
3 km

2 Nordic Walk in Höxter
(route 1: licht)
De tweede route maakt deel uit van de zes Nordic
Walking routes rondom Höxter. De routes zijn in
te delen in drie verschillende moeilijkheidsgraden, en deze route is de lichtste variant. Tijdens
de tocht ontdek je in een uurtje hoe mooi Weserbergland is. Dat maakt dat dit rondje uitstekend te
bewandelen is met kids.

Klaar om je ogen de kost te geven?

Afstand
39 km

3 Höxter - Bad Driburg
De laatste route die je op je bucketlist moet zetten
is de tocht van Höxter naar Bad Driburg. Met zijn
lengte van bijna 40 kilometer is deze route behoorlijk pittig, maar daarom niet minder de moeite
waard. Van het werelderfgoed Corvey leidt het pad
je via Brakel naar het Eggegebergte en naar Bad
Driburg. Tijdens deze route beleef je de natuur op
haar best en kom je even volledig tot rust.

Bovendien zijn de historische kloosters langs de route zeker een tussenstop waard.
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Andere routes in de omgeving
Nordic Walk in Höxter (route 3: middel) - 9 kilometer
Van Corvey tot Bad Driburg:
Wandelen op de Jakobsweg - 49 kilometer
Nordic Walk in Höxter (route 5: zwaarl) - 10 kilometer

www.wesercamping-hoexter.de
DE

Campingpark Extertal
Nordrhein Westfalen
Duitsland

DE-C-029
Camping Extertal is voor de echte genieters die dol zijn op natuur en gelukkig worden van talloze fiets- en wandelroutes. Kijk je om je heen, dan zie je
niets anders dan bergen die tot aan de hemel lijken te prijken, kabbelende
beekjes en meren die niet stoppen met glinsteren. Alle ingrediënten voor een
kampeervakantie vol geluk in het Weserbergland. Het fijne aan de locatie van
Extertal is dat je van rust verzekerd bent, maar ook vermaak en steden binnen
handbereik hebt. Voor een droomverblijf in de natuur ben je hier hoe dan ook
op het juiste adres.

Activiteiten voor de hele familie
Aan vrijetijdsactiviteiten geen gebrek, want de
eigenaren van Extertal doen er alles aan om het
hun gasten naar de zin te maken. Terugkerende gasten worden met open armen ontvangen,
maar ook voor wie hier voor het eerst vakantie
komt vieren voelt het meteen vertrouwd. Met
mooi weer weet het prachtige meer met strandje gasten van alle leeftijden blij te maken. Zoek

verkoeling in het water of werk aan je bruine
teint. Als de kinderen zijn uitgespetterd, kunnen
ze zich ook vermaken in het speeltuintje. Wie
weet maken ze hier vakantievrienden voor het
leven! Lusten jullie wel een lekkere Duitse maaltijd? Op de camping weten ze als geen ander
wat ze het hele gezin moeten voorschotelen.
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In de buurt van Extertal
Als je denkt aan een ideale vakantie, dan zal die
vast bestaan uit een mix van ontspanning en activiteit. Gelukkig kun je dit allebei waarmaken
op en rondom Extertal! Op een ruime 5 kilometer afstand van de camping vind je een zwembad, manege en tennisbaan.
Genoeg leuks dus voor een middag vertier! De
sauna die je tevens in de omgeving van Extertal vindt doet wonderen voor lichaam en geest.
Zwijmel je al weg bij het idee van een fijne massage of een warm stoombad? Voor de lekkerste Duitse snacks moet je in de supermarkt zijn,
waar je overigens ook voordelig ingrediënten
voor het avondeten kunt inslaan. Om met het
hele gezin te genieten van rust, ontspanning en
natuur kies je een mooie route uit om te fietsen
of te wandelen. Het Weserbergland stikt namelijk van de wandelpaden en ook voor een paar
uur fietsen zit je in deze omgeving op de juiste
plek. Het zal je dus niet verbazen dat vervelen
hier onmogelijk is!

Verblijven in een
heerlijke accommodatie
Luxe kamperen is leuk, maar nog leuker is het
als dit in een bijzondere accommodatie kan.
Dat is wat de eigenaren van Extertal gedacht
moeten hebben, toen ze de accommodaties
kozen om hun gasten in te laten verblijven.
Het werden pipowagens waar het hele gezin
met veel plezier in kan overnachten.
Is vakantie voor jou geen vakantie als je niet in
je eigen kampeeraccommodatie kunt verblijven? Op de camping is plaats voor een groot
aantal campers, caravans en tentjes. Daardoor voelt iedereen zich thuis op Extertal.

Wandelroutes in de omgeving van Extertal
In een omgeving vol bergen, meren, bossen en
beekjes is het een genot om te kunnen wandelen. Prijs jezelf daarom gelukkig als je een plekje
hebt weten te bemachtigen op Extertal, want hier
ga je uren vol wandelplezier beleven. De variatie

Afstand
6 km

aan routes is groot en daardoor is geen wandeling
hetzelfde. Wel zo leuk als je van plan bent om iedere dag een tocht te maken! Neem je gezin rustig
mee, want er zijn voldoende routes die ook voor
de kleine beentjes te behappen zijn.

1 Rondwandeling Sternberger
De Weser Radweg route mag niet ontbreken in dit
lijstje. Dit wandelpad telt in totaal 4 kilometer en
wordt beschouwd als een van de mooiste wandelroutes van onze oosterburen. Een groot deel van
de route loopt dwars door de natuur en langs diverse bezienswaardigheden. Slot Sternberg is de
moeite waard om te bekijken, net als de loopgraaf
uit de Tweede Wereldoorlog.

De “Höpperpfuhl” blusvijver in het bos en de Dörenberg, de hoogste Extertal-berg, zijn ook onderdeel van de rondwandeling.
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2 Molendrift route

Afstand
4 km

Bij route twee wandel je in vier kilometer over kleine
hellingen en door indrukwekkende natuur, waardoor het hele gezin mee kan op deze route. Trek
genoeg tijd uit voor de tocht, zodat je in de gelegenheid bent om alle bezienswaardigheden te aanschouwen. Porta Westfalica, Cliff Tower en “Millennium View” springen er ongetwijfeld bovenuit.

Het imposante waterrad van de Sels-molen, waar het wandelpad zijn naam aan te danken heeft,
is ook de moeite waard om van dichterbij te bekijken.

3 Stroperroute

Afstand
8 km

Geeft een route vol geschiedenis voldoening? Probeer dan eens de Stroperroute te bewandelen. Onderweg treed je in de voetsporen van stropers en
houtdieven, die hier decennia geleden huishielden.
Het pad leidt je langs “King’s Pine” en loopgraven
van vroeger, waardoor je tijdens de tocht genoeg
hebt om je over te verwonderen. Ook de uitzichtpunten zijn een lust voor het oog.

Eenmaal aangekomen op de camping kun je jezelf trakteren op een lekker drankje.

Overige routes in de omgeving
Route Patensteig - 6 kilometer
Kesselweg - 6 kilometer
Uffopfad - 4 kilometer

www.campingpark-extertal.de
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Beleef wandelplezier
voor tien in Beieren
Beieren is een van de mooiste deelstaten van Duitsland. Voor een vakantie in deze fijne regio hoef je nooit lang te reizen, want met een paar uur
bevind je je al op je vakantieadres. Rust, ruimte en natuur zijn hier in
overvloed aanwezig en dat maakt dat je hier goed kunt vertoeven. Uitzicht over glooiende heuvels, bossen vol groen en dorpjes vol sfeer zijn
hier geen uitzondering. Neem je wandelschoenen dus zeker mee, want
zodra je aankomt krijg je gelijk de drang om te ontdekken wat Beieren je
te bieden heeft.
Avontuurlijke vakantiegangers zullen hier helemaal
in hun nopjes zijn, maar ook recreatieve wandelaars zullen zich hier volledig thuis voelen. Lees je
mee om te ontdekken wat Beieren voor jou in de
aanbieding heeft?
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Wandelroutes met pit
Dat Beieren je versteld zal laten staan is een
ding dat zeker is. De vele routes door de regio
onderstrepen hoe geliefd de Beierse natuur
is. Wie denkt dat Beieren eentonig is, heeft het
mis, want deze regio kent twee gezichten. Je zit
hier helemaal goed voor tochten zonder teveel
uitdaging, maar ook voor tochten met een pittig
karakter. Wat dacht je bijvoorbeeld van een bergwandeling? Hiervoor zijn de Beierse Alpen meer
dan geschikt. Dankzij het brede wandelnetwerk
is deze regio een droom voor iedere wandelliefhebber. Bovendien zul je getrakteerd worden op
de meest mooie panorama’s, unieke hutten en
bijzondere flora en fauna. Laat dit gebied dus
zeker niet achterwege tijdens je vakantie. Wie
liever met beide benen op de grond wil blijven
staan en daar wil ontdekken wat er te zien is, zijn
er ook tal van opties. Kies een route langs de vele
rivieren, meren en steden of bewandel je eigen
pad. Je zult geen spijt krijgen van een wandelvakantie in Beieren.

DE

Op wandelvakantie met
het hele gezin
Wil je een onvergetelijke ervaring opdoen? Kies
dan voor een wandelvakantie door Beieren. Na
een korte kennismaking met de regio zal Beieren een plekje in je hart veroveren en je uitnodigen voor een wandeltocht. Dit is de ideale
manier om wat van de regio te zien en lekker
in beweging te blijven. Ondertussen houd je
het thuisfront op de hoogte van alle hotspots
die jullie tijdens het wandelen gezien hebben.
Wedden dat zij gelijk zin krijgen om in de auto te
stappen en richting Beieren te reizen?
Ook met jonge kids is een wandeltocht door
Beieren een leuke to do, aangezien ze onderweg hun energie goed kwijt kunnen raken. Tussen het wandelen door schuiven jullie aan in
een Duits café voor een warme kop chocomelk
en laden jullie weer even helemaal op. Wedden
dat de kids het fantastisch gaan vinden?

Tourist Information Schwangau
Beieren
Duitsland
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Beieren is een van de mooiste deelstaten van Duitsland. Voor een vakantie in
deze fijne regio hoef je nooit lang te reizen, want met een paar uur bevind je
je al op je vakantieadres. Rust, ruimte en natuur zijn hier in overvloed aanwezig en dat maakt dat je hier goed kunt vertoeven. Uitzicht over glooiende
heuvels, bossen vol groen en dorpjes vol sfeer zijn hier geen uitzondering.
Neem je wandelschoenen dus zeker mee, want zodra je aankomt krijg je gelijk de drang om te ontdekken wat Beieren je te bieden heeft.
Avontuurlijke vakantiegangers zullen hier helemaal
in hun nopjes zijn, maar ook recreatieve wandelaars zullen zich hier volledig thuis voelen. Lees je
mee om te ontdekken wat Beieren voor jou in de
aanbieding heeft?

DE

Camping Brunnen en Bannwaldsee
Beieren
Duitsland

DE-C-134
Met Camping Brunnen en Bannwaldsee in de directe omgeving heb je genoeg keuze voor een heerlijke uitvalsbasis tijdens je vakantie. Uiteraard
gaat er niets boven een verblijf in de natuur en dat is ook wat deze campings
zo bijzonder maakt. De fantastische ligging zorgt direct voor vakantiekriebels en maakt dat vakantiegangers even helemaal kunnen ontspannen.
Na een lange dag in de natuur is er niets lekkerders dan bijkomen in je eigen
accommodatie.
Gelukkig ben je daarvoor op het juiste adres bij
deze twee campings. Kies voor een volledig ingerichte vakantiewoning, mobile home of blokhut en
laat alle zorgen van je afglijden. Geeft een verblijf in
de natuur jou een kick en kom je liever met je eigen
onderkomen? Overnacht dan in een tent of toercaravan.
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Faciliteiten op de campings
Camping Bannwaldsee

Camping Brunnen

To do’s in de
omgeving
Met zo’n prachtige omgeving is er natuurlijk
niets leukers dan deze van A tot Z te verkennen.
Gelukkig zijn de mogelijkheden daarvoor eindeloos, dus jong en oud kunnen hun geluk niet
op. Wat dacht je bijvoorbeeld van een boottrip
op de Forggensee, een bezoek aan het Bavarian Kings Museum of een uitstapje naar kasteel
Neuschwanstein? Ook leuk is het om een fiets te
huren en op ontdekkingstocht te gaan. Wie gek
is op wandelen zal zich bovendien kostelijk vermaken met een van de vele wandelroutes in de
omgeving.

Kies je voor een verblijf op camping Brunnen?
Dan geniet je van een adembenemend uitzicht
over de Alpen en kastelen. Beter uitzicht zul je
niet krijgen. Naast mooi uitzicht kun je ook genieten van het zwemmen in het meer dat aan de
camping gelegen is. Sportievelingen maken zich
klaar voor een adrenalinekick en gaan zeilen of
windsurfen. Bovendien kun je dankzij de aanwezigheid van een spa, sauna en jacuzzi op en top
ontspannen. Voor de kids zijn er talloze recreatieve opties aanwezig, waardoor ze zich geen
moment hoeven te vervelen. Op camping Bannwaldsee is het ook genieten geblazen. Dankzij het
compacte formaat van de camping zijn alle faciliteiten dichtbij. Zo is het “Kinderland” voor de
kleintjes een echte aanrader. Toe aan een lekker
hapje? Schuif dan aan bij restaurant Bannwaldsee of bij Pizzeria Madeleine.

Routes in de regio
De tijd vliegt wanneer je plezier hebt, en dat is
nu precies wat je tijdens een vakantie in Schwangau zult beleven. Door de veelzijdigheid van
de omgeving zul je de hele dag dolle pret hebben. Wandelaars in alle soorten en maten zullen
je voorzien van de beste tips in de omgeving en je
bovendien vertellen welke highlights je niet mag
missen. Lees je mee om te ontdekken welke wandelroutes volgens ons de crème de la crème zijn?
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Routes met vertrek vanaf de camping
Afstand
6 km

1 Rondweg Alpsee
Een prachtige tocht langs het water? Daarvoor is
de route langs de Alpsee meer dan geschikt. Dit
smaragdgroene meer vormt het hoogtepunt van
de route. Niet alleen heb je de eer om tijdens de
route uit te kijken over het meer, ook bewonder je
de meest adembenemende uitzichten over de bergen en kastelen.

Romantici opgelet, want dit is de route die je volledig omver gaat blazen.

Afstand
6,6 km

2 Route door de kuurtuinen in
Schwangau
Als jouw hart sneller gaat kloppen van ontspannende wandelingen, mag de route door de kuurtuinen in Schwangau niet ontbreken op je to do
lijst. Tijdens deze route word je volledig zen. Liefhebber van groen? Dan heb je geluk, want dat is
wat je vooral zult zien tijdens deze tocht.

Neem na de wandeling een duik in het Kneipp-zwembad voor wat verkoeling.

Afstand
1 km

3 Route op de Tegelberg
Wandelaars met hoogtevrees kunnen de derde
route beter links laten liggen, want tijdens de wandeling over de Tegelberg ga je een flink stuk de
hoogte in. Dat maakt deze route des te specialer
voor wandelaars die wel van een uitdaging houden. In een uurtje tijd ga je 91 meter omhoog en
kijk je uit over een groot stuk van Beieren.

Schrik bovendien niet als je een steenbok op de route tegenkomt, want deze vrolijke diertjes
hebben zich al decennia lang op de berg gevestigd.
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Overige aanraders in de omgeving
Drie kastelentocht - 14 kilometer
Culturele tour Schutzengelweg - 9 kilometer
Route over Pöllat Gorge and Marien brug - 4 kilometer

www.schwangau.de

DE

Allweglehen Resort Camping
Beieren
Duitsland

DE-G-146
Zonnige, zeer mooi gelegen vijfsterrencamping aan de rand van Nationaalpark Berchtesgaden. Ja hoor, het is echt nog nèt Duitsland… De camping
ligt vlakbij Berchtesgaden, een heel gezellig dorpje. Maar vlakbij de grens
met Oostenrijk, met Salzburg letterlijk om de hoek… Een fantastische omgeving, met uitzichten vol bergpieken en meren. Je voelt de volle natuur en
de frisse lucht om je heen.

Werkelijk prachtig
Fijne, rustige atmosfeer, waarbij het ook helpt dat
alle voorzieningen echt absoluut van topkwaliteit
zijn. Materiaalgebruik, ontwerp, in alles voel je dat
het met liefde is gemaakt. Niet zo gek, want deze
camping wordt gerund door een familie. Ze maken
er echt een belevenis van voor hun gasten.
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Werkelijk prachtig
De plaatsen zijn terrasvormig aangelegd en
je kunt lekker kiezen voor een zonnige of juist
schaduwrijke plaats. Het vrije uitzicht op
het Watzmanngebergte is zeer attractief en
brengt je automatisch een beetje tot stilstand
als je rondloopt. Even diep zuchten, en…
weer door!
Er is een gezellig restaurant met 100 zitplaatsen en een overvolle menukaart uit de Duitse
keuken, die veel afwisselende gerechten op
tafel tovert.

Je komt tijd te kort
Wandelen? Natuurlijk! En fietsen ook. Maar wat
iedereen zéker niet laten kan op Allweglehen Resort Camping is een lekkere duik in de verwamrde
prachtpool, met een uitzicht rondom waar je stil
van wordt. Alsof je een rondje bergtop zwemt…
Schitterend!
Eigenlijk is alles echt top aan deze vijfsterrencamping. De luxe plaatsen, waar iedereen drinkwater
en afvalwater op de plek heeft. En natuurlijk 16A
electra. Zelfs gasaansluiting is mogelijk. Wifi is gratis op het gehele terrein, trouwens, ook fijn…
Wandelroutes volop rondom de camping. En er
is uitgebreide informatie in de receptie, waar ze je
heel vriendelijk vragen of je al gevorderd bent, of
toch liever een wat vriendelijker route volgt...

www.allweglehen.de/nl
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..
De schoonheid van
Oberosterreich ontdek
je te voet
Wie aan wandelen een nieuwe dimensie wil geven moet Oberösterreich
bovenaan zijn lijstje zetten. Deze onontdekte regio biedt mogelijkheden
voor ieder type wandelaar. Familieroutes die schreeuwen om avontuur,
pittige bergtochten en pelgrimstochten, welke route je ook kiest, je zult
een pad bewandelen dat je met veel plezier de regio laat ontdekken.
Dankzij de vele subregio’s met een eigen karakter is het wandelen nergens zo gevarieerd als in Oberösterreich.
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Een wereld vol
wonderen
Het fotogenieke Oberösterreich is een echte
aanrader voor wandelliefhebbers die tegelijkertijd architectuur kunnen waarderen. Mogelijkheden genoeg, want de regio telt talloze
dorpen en steden die het authentieke verhaal
van Oostenrijk vertellen. Een route die echt niet
overgeslagen mag worden tijdens je vakantie is
de Burgen- en Schlösserweg in het Mühlviertel.
Deze wandeltocht vindt zijn oorsprong in het
sfeervolle Freistadt en neemt je mee langs vele
highlights. Wat dacht je bijvoorbeeld van de
burchtruïne Dornach of de kerk in Kefermarkt?
Dit is slechts een greep uit de hoogtepunten die
je tijdens deze wandelroute tegenkomt.

Breng je wandelvakantie naar een
hoogtepunt
Dat het gevarieerde Oberösterreich wandelroutes te bieden heeft die je voor altijd bijblijven is
een ding dat zeker is. Wil je de hoogte in gaan?
Dan moet je in het zuiden van Oberösterreich
zijn, waar je toppen vindt van een ander kaliber.
Hier wandel je door het Nationaal Park Kalkalpen. Bezoek ook zeker het Reichraminger Hintergebergte, want dit gebergte is een echte must.
Het lijkt wel of je hier een tijdreis maakt, want in
dit ongerepte gebied kom je geen elementen uit
de moderne wereld tegen. Keer even volledig in
jezelf en geniet van alles wat je ziet.

Wandelroutes voor
iedereen
Ben je naar Oberösterreich gekomen om lange
wandeltochten te maken? Dan heb je een goede
keuze gemaakt. Er zijn hier genoeg routes die
zorgen voor uitdaging tijdens het wandelen. De
Almkogel-Eibensee-Michlofen route is een voorbeeld van een route die wat van je energie gaat
vragen, maar zeker de moeite waard is. Tijdens
een 13 kilometer lange tocht kijk je je ogen uit.
Houd je het liever bij kortere routes? Dan is de
Achenweg een route die bij jou past. Onderweg
kom je het ene na het andere meer tegen, en rivier de Ischl maakt het plaatje helemaal af.
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Waar je voorkeur
ook naar uitgaat:
..
Oberosterreich
heeft het
allemaal in huis.

AT

SeeCamping
Appesbach
..
Oberosterreich
Oostenrijk

AT-C-061
Op SeeCamping Appesbach beleef je een vakantie als nooit tevoren. Je
vindt deze camping aan de Wolfgangsee en dat is precies wat deze locatie
zo mooi maakt. Strandliefhebbers kunnen hun geluk niet op, want met een
300 meter lang strand is er genoeg ruimte om optimaal te ontspannen.
Gelukkig is dat niet de enige manier om tot rust
te komen, want in de omgeving geniet je ook
volop van de natuur. Met de meest mooie panorama’s die aan je voorbij gaan is het wandelen

in de omgeving van SeeCamping Appesbach een
echte aanrader. Kom je hier een onbezorgde vakantie vieren?

Het ideale vakantieadres
Ga er maar even goed voor zitten, want de vele faciliteiten op SeeCamping Appesbach zullen je flink
verbazen. De kids zullen pret voor tien beleven in
de speeltuin met trampoline en tafeltennistafel. Zo
heb jij als ouder even wat tijd voor jezelf. Bij slecht
weer kunnen ze een kijkje nemen in de kinderhoek
en speelkamer. Hier is een pooltafel en tv aanwezig
voor ultiem vermaak. Wedden dat het iedere dag
feest is op de camping? Ga bijvoorbeeld langs bij
de campingwinkel waar ze vers gebak verkopen.
Dat wordt smullen! Ook kun je bij de eethoek aan-

schuiven voor traditionele gerechten. In de zomer
worden de leukste evenementen georganiseerd,
dus met de sfeer zit het wel goed. Wat dacht je van
een bioscoopavond onder de sterren, een gezellige barbecue of een avondje live-muziek? Ook aan
de sportieve gasten is gedacht, want bij Naish SUP
Center kun je terecht voor een SUP-board. Een boot
huren behoort ook tot de mogelijkheden, dus regel
een waterfiets, e-boot, kano of kajak en ga het water
op. Wie dol is op vissen kan op de camping een visvergunning regelen voor de Oostelijke Wolfgangsee.
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Verblijven op SeeCamping Appesbach
Kamperen op SeeCamping Appesbach geeft je
een geheel nieuwe ervaring met een vleugje luxe.
Je kunt hier sinds 2018 namelijk glampen, wat een
leuke variatie is op het standaard kamperen. Het
houten huisje biedt plaats aan 4 personen en staat
dankzij de knusse inrichting garant voor een vakantie vol gezelligheid. Niet alleen zijn de accommoda-

ties volledig ingericht, je hebt ook nog eens een fantastisch uitzicht op de Wolfgangsee. Wie overigens
liever vasthoudt aan oude tradities kan gewoon
met een tent, camper of caravan komen kamperen.
Krijg je al zin om koers te zetten richting Seecamping Appesbach?

Natuur, cultuur en een fantastische ervaring
SeeCamping Appesbach is de ideale uitvalsbasis voor een vakantie in de
natuur. Vanaf hier maak je binnen een handomdraai de leukste fietstochten,
wandelingen en excursies in het Salzkammergut. Wat je nog meer allemaal
kunt ondernemen in de directe omgeving?
Sla een balletje op de tennisbaan, ga waterskiën of maak er een onvergetelijke dag van door te gaan raften. Ook klimmen en golfen behoren tot de
mogelijkheden. Ideaal voor een vakantie vol dolle pret.

Wandelroutes in de
omgeving van
SeeCamping
Appesbach
Nadat jullie vrolijk wakker zijn geworden op SeeCamping Appesbach en genoten hebben van een
lekker ontbijtje uit de campingwinkel, is het tijd om
de dag actief te beginnen. En hoe kan dat nu beter
dan met behulp van een wandeltocht? Je kunt natuurlijk tijdens het wandelen je eigen koers bepalen, maar je vindt hier ook genoeg uitgestippelde
routes die jouw verwachtingen gaan overtreffen.
Kies een wandelroute uit die start in de directe omgeving en trek je wandelschoenen maar aan, want
dit wordt een heerlijke dag in de Oostenrijkse natuur.
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Afstand
5 km

1 Sankt Wolfgang im
Salzkammergut - Ried
Heb je zin in avontuur en sta je te popelen om wat
van de omgeving te zien? Dan is de route van Wolfgang im Salzkammergut naar Ried een echte must.
Deze avontuurlijke route stuurt je grotendeels over
onverharde wegen, waardoor de natuurbeleving
optimaal is. Bovendien lijken de panorama’s die je
onderweg tegenkomt haast nageschilderd.

Sla deze route dus niet over tijdens je wandelvakantie in Oberösterreich.

Afstand
10 km

2 Route door de natuur vanaf
Aschau
Als je op zoek bent naar een pittige route die je
de hoogte in laat gaan, is de route door de natuur
vanaf Aschau meer dan geschikt. Rust en natuur
zijn hier in overvloed aanwezig, waardoor dit de
ultieme setting is om je hoofd even goed leeg te
maken.

Probeer deze route zeker met zonsopgang, want op dit tijdstip word je getrakteerd op het mooiste uitzicht over de omgeving.

Afstand
9 km

3 Route langs de Schwarzensee
De laatste route die niet mag ontbreken in deze
top drie is toch echt de route rondom de Schwarzensee.

Het schitterende uitzicht over dit blauwe meer zorgt ervoor dat deze route in de smaak zal vallen bij jong en oud.
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Andere routes in de omgeving
Route door het Salzkammergut - 5 kilometer
Route door Strobl - 5 kilometer
Tour over de Schafberg - 2,5 kilometer

www.appesbach.at

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.
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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.

Voor de echte
avonturiers zijn er maar
liefst 6 langeafstandswandelingen te maken

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?
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 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?

Wandelingen met
kinderen
We weten het allemaal: kinderen zijn dol op ravotten, spelen en plezier maken. En laat de regio Tirol nu de perfecte omgeving zijn voor een
leuke en leerzame wandelvakantie voor kinderen. Tirol is gespecialiseerd in kindvriendelijke
wandelroutes en beschikt over tal van wandelroutes voor families. Wandelen met de hond of
kinderwagen? Geen probleem. De gehele familie kan deelnemen aan de leukste familie-uitstapjes. De dagen vliegen voorbij!
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AT

Camping Eichenwald
Tirol
Oostenrijk

AT-A-102
Natuurliefhebbers opgelet! Bij Camping Eichenwald in het hart van Tirol
gaat het vakantieavontuur pas echt beginnen! Je kunt in de directe omgeving zwemmen, golfen, fietsen, paardrijden, vissen, wandelen of gewoon
genieten van de natuur. Het verblijf wordt wel heel aantrekkelijk dankzij
het heerlijk verwarmde zwembad en de luxe accommodaties. Ben je klaar
voor een verblijf waar je niets tekort komt? Lees snel verder, want dit wordt
een vakantie om nooit te vergeten!

Natuurlijk verblijf
Na een actieve dag in de natuur gaat er niets
boven een ontspannen dag op de camping. Gelukkig komt dat perfect uit, want op de camping
zijn er genoeg voorzieningen aanwezig om heerlijk te genieten. Het verwarmde zwembad lijkt
onweerstaanbaar voor een frisse duik en zorgt
elke dag weer voor dat goede humeur. Op de
planning staan bovendien tal van dansavon-

den, barbecuefeesten en familiespelletjes.
Haal die voetjes maar van de vloer! ‘s Avonds terug bij je accommodatie heb je genoten van Tiroolse gerechten en een wonderlijk uitzicht over
het Inndal. Hierna is het toch het allerfijnste om
onder de lakens te kruipen in je luxe bungalow
of eigen tent of caravan? Op naar weer een onvergetelijke vakantiedag morgen. Slaap lekker!

Boordevol activiteiten
Actievelingen halen hun hart op bij Camping Eichenwald. Vanaf de camping maak je de leukste uitstapjes voor jong en oud. Wat dacht je van een
bezoek aan Outdoorpark met snelle waterglijbanen of een bezoek aan de
luxe wellness van Tiroler Therme Längenfeld? Het is allemaal binnen handbereik vanaf de camping. Ook voor sprookjesachtige kastelen en burchten
ben je hier aan het juiste adres. Dit culturele erfgoed bezoek je het beste te
voet. Komt dat even goed uit, want vanaf de camping start een uitgebreid
wandelnetwerk. Ben je klaar voor een mooie tocht door de omgeving?

176

Wandelen

Routes in de regio
In de Tiroler Alpen vliegen de dagen voorbij. En
dat komt mede door de veelzijdigheid aan wandeltochten in een wonderlijke natuur vol imposante bergen, valleien en rotsen. De wandelroutes die je in de Tiroolse bergen kunt maken zijn

Afstand
7 km

net zo divers als de dieren- en planten die je hier
vindt. Ben je benieuwd welke paradijzen er aan
je voeten liggen? Lees mee en ontdek de top 3
routes voor een onvergetelijke wandelvakantie dichtbij camping Eichenwald!

1 Hirschebensee
Op zoek naar een gemakkelijke wandeling, maar
wel eentje waar van alles te ontdekken valt? Dan
is deze route echt iets voor jou. Je wandelt voorbij
blauwe meren en witte bergtoppen naar de mooiste uitkijkpunten.

Tijdens deze rustige en ontspannen route zul je bijna niemand tegenkomen.

Afstand
12 km

2 Stausee Aussicht
Deze wandelroute is er een voor wandelaars die
wel houden van een uitdaging. Je gaat klimmen en
klauteren naar grote hoogten, maar zal beloond
worden met de mooiste vergezichten over Stausee
Finstertal.

Hier maak je in een handomdraai de mooiste vakantiefoto’s.

Afstand
13 km

3 Wetterkreuz
Hou je wel van dieren en groene bossen langs je
route? Dan zul je niet schrikken wanneer je opeens
een Wisent of geit naast je ziet staan tijdens deze
wandeling. Uitdagende beklimmingen nemen je
mee naar een geniaal 360 graden uitkijkpunt.

Aanrader op de route: de Neue Bielefelder Hütte waar je terecht kunt voor authentieke lekkernijen.
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Andere routes in de omgeving
Dortmunder Hütte - 8 kilometer
Pockkogel - 8 kilometer
Mitterzegelkogel - 12 kilometer

www.tirol-camping.at

AT

Seespitz
Tirol
Oostenrijk

AT-A-071
Welkom aan de prachtig gelegen Plansee in Tirol. De perfecte plek voor een
ontspannen, sportieve en avontuurlijke vakantie-ervaring. Langs de mooie
Plansee, een van de mooiste bergmeren van Tirol, ligt Camping Seespitze.
Dit is een betrekkelijk kleine camping met een heel fijne sfeer… Veel mogelijkheden om lekker te gaan zwemmen aan één van de vele strandjes in de
buurt. De kampeerplaatsen zijn op terrassen aangelegd, zodat je altijd een
fabelachtig uitzicht hebt op het meer en de bergen eromheen! Genieten!
En je kiest zelf of je in de zon of in de schaduw wilt staan.

Griesser’s Seespitz-kiosk
op de camping levert elke dag vers brood, melk,
boter, drankjes, pizza, goulashsoep, snacks, gebak, koffie, ijs en nog veel meer. En met een lekker
zonneterras erbij, dus je kunt het meteen ter plekke
oppeuzelen als je wilt. Als je even wilt liggen aan
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het meer: vlakbij is een ligweide, dus dat komt
goed uit. Maar als echte liefhebber van het buitenleven kom je ook niks tekort: wandelen, raften,
canyoning, mountainbiken, leef je maar uit! Ook
leuke tip trouwens: De aanlegsteiger voor de Plansee Schifffahrt-boten ligt direct bij de camping.

Te gek: Duiken in de Plansee!
Bij de Plansee wacht ook de magische onderwaterwereld van een helder bergmeer op je. Zomer
en winter, zodra je naar beneden duikt, biedt het
je een heel bijzondere ervaring en wanneer je weer
bovenkomt een adembenemend panoramisch uitzicht op de bergen. Of je nu alleen met je buddy
komt of met een grotere groep, in het duikkamp

kun je alles vinden wat een enthousiaste duiker
zich maar kan wensen. Er is allround ondersteuning van de professionele adviseurs, van het vullen
van duikflessen tot het verzorgen van de uitrusting.
De hutten en de boomhut op camping Sennalpe
zijn speciaal aangepast aan de behoeften van duikers en het hele jaar door te boeken.

Vakantiehuizen aan de Plansee
Liever een stevige vloer onder je voeten en
een goed dak boven je hoofd? In elk seizoen en
onder alle weersomstandigheden vind je een
comfortabele accommodatie zoals het vakantiehuis of chalet.
Hier logeer je met familie of vrienden, laat je
de dagelijkse sleur achter je en geniet je van je
onbezorgde vakantie tussen het water en de
bergen.

Hotel Forelle aan de
Plansee

Restaurant Musteralpe
aan de Plansee

Een combinatie van verwennerij en ontspanning
met activiteiten en avonturen. Het restaurant &
café is zowel binnen als buiten erg populair vanwege de gezellige sfeer, internationale gerechten,
Tiroolse huisgemaakte gerechten en fijne delicatessen uit eigen patisserie.

Een deel van een vakantie aan Plansee moet gewoon een belevenis zijn. Aan het einde van het
meer ligt het populaire Musteralpe. Hier ligt de
nadruk op het traditionele, de werkende boerderij met zijn dieren in zijn eeuwenoude traditie en
de ongerepte natuur maken van elk bezoek een
belevenis... Ook maakt men op de Musteralpe eigen kaas en boter. Leuk om te zien!

www.camping-plansee.com
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Laat je betoveren door
Neder-Oostenrijk
De regio Neder-Oostenrijk kan zo het decor van een sprookje zijn. Groene bergen, oude kastelen, een heldere rivier en charmante dorpjes maken van deze regio een schilderachtig plaatje dat zo op een ansichtkaart
past. De hoofdstad van Oostenrijk, Wenen, bevindt zich bovendien in
deze regio. Een bezoekje aan deze stad mag tijdens je verblijf dan ook
niet ontbreken. Je zult versteld staan van de prachtige gebouwen die in
de stad te vinden zijn en de gemoedelijke sfeer die er hangt.
Dé manier om op ontdekking te gaan in deze
prachtige regio? Te voet natuurlijk! Dankzij de
vele wandelpaden vind je altijd een route die bij
je past. Het maakt niet uit of je het lekker rustig aan wilt doen of juist op zoek bent naar die
adrenalinekick, in Neder-Oostenrijk kan het allemaal.
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Genieten van de frisse
berglucht
Nergens is de lucht frisser dan in de bergen. Laat
bergen nu net de hoofdrol spelen in het landschap van Neder-Oostenrijk. De regio is dus de
uitgelezen plek om te genieten van het buitenleven. Maak je klaar voor een wandeling en verken
de vele routes die de Oostenrijkse regio rijk is.
Je bent te allen tijde omgeven door ongerepte
natuur en onderweg kom je charmante kleine
dorpjes tegen om even een tussenstop te houden. Eerder een sportieve wandelaar? Dan leent
het bergachtige landschap zich perfect voor
een tochtje. Je concentratie wordt flink op de
proef gesteld tijdens de afdalingen en je conditie tijdens het klimmen. Hoe je het ook wendt of
keert, Neder-Oostenrijk is een “walhalla” voor
de wandelaar.

Een groot
territorium om
te ontdekken
Met een kleine twintigduizend vierkante meter
aan oppervlakte ben je niet snel uitgekeken in
Neder-Oostenrijk. De cultuurliefhebbers halen hun hart op met een bezoek aan een van de
oude kastelen of een pittoresk dorpje, terwijl
de sportievelingen die heerlijke adrenalinekick
vinden met een wandeling door de bergen.
Ga je voor de gouden combinatie van natuur,
cultuur en bewegen? Dan zijn er genoeg routes
te ondernemen die je langs al het natuur- en
cultuurschoon in de regio leiden.

Wandelen zoals jij
het wilt
Het leuke aan Neder-Oostenrijk is dat jij helemaal zelf invulling kan geven aan je wandelvakantie. In de regio vind je routes met verschillende moeilijkheidsgraden, dus of je nu alleen of
met het hele gezin wilt gaan: het kan allemaal!

AT

Terrassen Camping Traisen
Neder-Oostenrijk
Oostenrijk

AT-D-018
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Veel gasten blijven langer dan gepland op Terrassen Camping Traisen en
dat is natuurlijk niet voor niets. Deze door een familie gerunde camping
hecht grote waarde aan kwaliteit en persoonlijke aandacht en dat merk je
aan alles. Bij aankomst word je hartelijk ontvangen en tijdens je verblijf
geniet je van vele faciliteiten. In de nabije omgeving van de camping vind
je veel looproutes, dus deze plek is ideaal als uitvalsbasis voor jouw wandelvakantie. Na een dag op pad te zijn geweest, neem je een heerlijke verfrissende duik in het zwembad, geniet je van wat lekkers in de bistro en
pak je een fijne douche in het nette sanitairgebouw. Zo stap je de volgende
dag weer uitgerust in je wandelschoenen.

Kamperen met charme
op Terrassen Camping
Traisen
Als je vakantie wilt vieren in een groene omgeving, dan zit je goed op deze camping. De
verschillende delen van de camping liggen op
terrassen, wat het terrein een gezellig en knus
karakter geeft. Met een shop, bistro, zwembad
en veel mogelijkheden om er te voet op uit te

trekken, heb je alles voor een zorgeloze vakantie binnen handbereik. De familie geeft je graag
tips om tijdens je verblijf leuke uitjes te ondernemen. Vervelen zul jij je niet, ook als er geen
wandeling op de planning staat. Wat wil je nog
meer?

Neder-Oostenrijk verkennen met de benenwagen
Een omgeving vol mooie bergen, stromende rivieren en charmante
dorpjes schreeuwt toch om ontdekt te worden? Jij als wandelfanaat komt
hier aan al je trekken met vele routes die je langs de mooiste plekken leiden.
Trek sportieve kleding aan en volg de rivier, ga richting hoofdstad Wenen of
wandel een berg op waar een oud kasteel op je te wachten staat om bewonderd te worden. Je kijkt je ogen uit in de omgeving van Terrassen Camping
Traisen!

Wandelroutes in de omgeving
In een regio van twintigduizend vierkante meter is het misschien moeilijk om te weten waar
je moet beginnen. Het leuke is dat het niet uitmaakt. Jij bent helemaal zelf de baas en bepaalt
je eigen route om niets wat je gezien wilt hebben
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over te slaan. Zo vrij als een vogel! Volg je liever
wel een vooraf geplande route? Geen probleem!
Die zijn er genoeg in de directe omgeving van de
camping. Wij zetten drie routes voor je op een
rijtje om het wat makkelijker voor je te maken.

Afstand
11 km

1 Route Stockerhütten
Kreuz - Altenburg
Deze route is perfect voor iedereen die even niks
anders wil horen dan pure natuurgeluiden. Je
wandelt langs rivier Traisen en de groene natuur
rondom Altenburg. Kortom: de ideale setting om
even tot jezelf te komen.

Wie het tempo erin houdt, weet de route binnen 4,5 uur af te ronden.

Afstand
7 km

2 Route Eschenau - Kaiserkogel
Op deze route kom je verschillende highlights tegen, zoals mooie uitzichtpunten over het gebied
rondom Kaiserkogel. Het fijne aan deze route is
dat je geen topconditie hoeft te hebben.

Op je eigen tempo is de tocht prima te doen in minder dan 2,5 uur.

Afstand
12,5 km

3 Marktl - Lilienfeld
Een route vol mooie uitkijkpunten en historische
bouwwerken, dat is onze derde tip. De tocht van
Marktl naar Lilienfeld en weer terug gaat dwars
door groene heuvels en onderweg kom je regelmatig plekken tegen waar je even wilt stoppen om
een foto te maken.

Je bent zo een halve dag zoet met deze wandeling.

Overige aanraders
Lilienfeld - Traisner - 12 kilometer
Traisner Rundwanderweg 3 - 3 kilometer
Route door Traisen - 4 kilometer

www.camping-traisen.at
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wandelen in..
Wallonie
Wallonië staat ook wel bekend als Wandellonië en dat heeft alles te maken met de mooie paden die in dit paradijs te vinden zijn. Ook onder Nederlanders is dit gebied de grote winnaar als het aankomt op het mooiste
wandelgebied van België. De variatie in routes is groot en er is geen tocht
hetzelfde. Het maakt daarom niet uit of je een weekendje of meerdere
weken in België verblijft, er staat iedere dag een nieuwe route op je te
wachten.
Dwalen langs de kabbelende beekjes, uitkijken
vanaf de mooiste uitzichtpunten en de oudste
kastelen bezoeken: het kan hier zomaar werkelijkheid worden. Jezelf belonen aan het einde
van de wandeltocht? Dat doe je natuurlijk met
een authentiek Belgisch biertje.
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De hotspots van
Wallonië

Wallonië kent verschillende provincies die
de moeite waard zijn om warm voor te lopen.
Henegouwen, Luik, Luxemburg, Namen en
Waals-Brabant… ze hebben allemaal hun eigen charme. Verreweg de meest bekende wandelgebieden van Wallonië zijn de Ardennen en
de Hoge Venen. Deze gebieden weten ieder jaar
weer een groot aantal bezoekers te verleiden
voor een wandelvakantie. Dat is geen verrassing,
want beiden hebben een toegankelijk karakter
en bieden genoeg variatie tijdens het wandelen.
Wandel je het ene moment langs rivieren als de
Semois en de Ourthe, sta je het volgende moment jezelf te vergapen aan een prachtige abdij
die verscholen staat tussen de bomen.

Wandelpaden voor iedereen
Een wandeling in Wallonië is geschikt voor iedere
wandelaar. Of je nu een fervent wandelaar bent
of niet, de routes passen bij ieder profiel. Dat betekent ook dat gezinnen met jonge kinderen hier
op de juiste plek zijn voor een wandelvakantie.
Voor routes met hoogteverschil hoeft je niet lang
te zoeken, maar ook de eenvoudigere routes die
minder van je conditie vragen liggen binnen hand-

bereik. Ideaal om een pittige tocht af te wisselen
met een route die minder inspanning vereist.
Bovendien kun jij hier je wandelvakantie inrichten
hoe jij het wilt. Kies je voor een korte wandeling
van enkele uren, ga je voor een dagtocht of trek je
er juist liever meerdere dagen voor uit? De keuze
is aan jou!

Routes die het
proberen waard zijn
Als je niet al enthousiast bent geworden van de
diverse wandelgebieden die je uitnodigen voor
een tocht, word je het wel van deze bijzondere
routes. Grote wandeltochten als La Transfamenne en Transardennaise doen het goed bij
de echte fanatiekelingen. Voor een kleine tocht
moet je de Borzée wandeling beslist proberen,
net als de wandeling in Botassart.
Meer uitdaging? Waag je dan eens aan de routes naar Montauban, Morepire of de wandeling
in de Gaume. Je kunt hoe dan ook geen verkeerde keuze maken, want plezier is inbegrepen bij
alle tochten.
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Bewandel Zuid-Tirol en
ervaar de zachtheid van
zijn cultuur
Het beste van Oostenrijk en Italië wordt in Zuid-Tirol gecombineerd.
Deze regio doet misschien Oostenrijks aan, maar niets is minder waar!
Op Italiaans grondgebied geniet je hier van een heerlijke vakantie waarbij de natuur goed vertegenwoordigd is. Hoge bergen, groene weiden
en prachtige meren. Je kunt je voorstellen dat het op en top genieten is
tijdens een vakantie in Zuid-Tirol. Dankzij de ligging in het grensgebied
geniet je hier van alle voordelen die dat met zich meebrengt.
Proef van de Oostenrijkse en Italiaanse cultuur
en ga op ontdekking in de vele dorpen. Hoe je dat
het beste doet? Tijdens een wandelvakantie in
Zuid-Tirol natuurlijk!
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Paden die voor jou zijn
gemaakt
Door het veelzijdige landschap van Zuid-Tirol
vind je genoeg routes die je als wijnliefhebber
kunnen bekoren. Meer dan 15.000 kilometer
aan wandelpaden die dwars door de natuur
lopen, dat belooft puur genot! Hoe je je wandelvakantie inricht is helemaal aan jou. Ga voor
een mooie themaroute of waag je aan een meerdaagse tocht die je een onvergetelijke ervaring
bezorgt. De echte thrill-seekers wagen zich aan
de bergpaden die door de hoge Alpen leiden.
De moeilijkheidsgraden variëren hier van A tot F
waardoor er voor ieder niveau wel een geschikte
route tussen zit. Onderweg even op adem komen doe je bij de karakteristieke berghutten.
Tijd om een lekker wijntje te bestellen!

Beleef Zuid-Tirol te voet

Hoogtepunten van
Zuid-Tirol
Een wandeling in Zuid-Tirol is er een voor in de
boeken. De regio kent namelijk talloze hoogtepunten die de moeite waard zijn om te bezoeken. Alpe di Siusi, het Sellamassief, Lago di
Braies… hier ontdek je pas hoe indrukwekkend
de natuur is. En vergeet werelderfgoed Drei Zinnen niet, de bergen beloven je een spectaculair
aanzicht! Ook diverse steden zijn een lust voor
het oog. Brixen, Bolzano en Klausen zijn perfect voor een middagje cultuur snuiven.
Voor culinair genot is de wijnroute Strada dei
Vini een aanrader, net als de almhutten en restaurants in de Buschenschanken. Bergwandelen? Daarvoor moet je in de Meraner Höhenweg zijn. Krijg jij al zin in een vakantie naar
Zuid-Tirol?

De bergtoppen van Zuid-Tirol nodigen uit voor
een wandelvakantie in de regio en zijn het
boegbeeld van avontuur. Bepakt en bezakt kun
je hier op ieder moment van de dag op pad gaan
in de Dolomieten. Van beneden zien ze er al indrukwekkend uit, maar van boven is het uitzicht
op zijn zachts gezegd fenomenaal! Probeer een
van de vele wandelpaden omhoog en ontdek
hoe het berglandschap van Zuid-Tirol je inpakt.
Wie liever in de dalen een van de paden probeert, is ook verzekerd van een prachtige wandeling.
Wijn- en fruitgaarden gaan aan je voorbij, net
als indrukwekkende kastelen, meren en lieflijke dorpjes. Ook dat is Zuid-Tirol!
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Latsch an der Etsch
Zuid-Tirol
..
Italie

IT-B-009
Een idyllisch vakantieplekje, dat is hoe Latsch an der Etsch zichzelf het beste laat omschrijven. Alleen de omgeving al is veelbelovend, want Latsch
an der Etsch ligt direct aan de rivier de Etsch en kijkt ook nog eens uit op
natuurpark Stilfser Joch. Pak de kabelbaan die op een steenworp afstand
van het vakantieoord ligt en reis de Sonnenberg op. Hier liggen prachtige
wandeltochten in het verschiet! Je begrijpt dat je direct zin krijgt om wandelroutes uit te stippelen zodra je gearriveerd bent op deze camping in het
Vinschgaudal. Terwijl je een duik neemt in het lagune zwembad is het een
goed moment om daar eens over na te denken…

Natuurlijk verblijf
Na een actieve dag in de natuur gaat er niets
boven een ontspannen dag op de camping. Gelukkig komt dat perfect uit, want op de camping
zijn er genoeg voorzieningen aanwezig om heerlijk te genieten. Het verwarmde zwembad lijkt
onweerstaanbaar voor een frisse duik en zorgt
elke dag weer voor dat goede humeur. Op de
planning staan bovendien tal van dansavonden, barbecuefeesten en familiespelletjes.
Haal die voetjes maar van de vloer! ‘s Avonds terug bij je accommodatie heb je genoten van Tiroolse gerechten en een wonderlijk uitzicht over
het Inndal. Hierna is het toch het allerfijnste om
onder de lakens te kruipen in je luxe bungalow
of eigen tent of caravan? Op naar weer een onvergetelijke vakantiedag morgen. Slaap lekker!
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Plezier op
Latsch an der Etsch
Met zo’n mooie omgeving zul je bijna vergeten hoe
fijn een verblijf op Latsch an der Etsch is. Om ultiem te genieten hoef je de camping niet af, want
alle faciliteiten liggen hier binnen handbereik.
Zwemmen doe je in het buitenzwembad met
glijbaan (leuk voor de kids!) of in het verwarmde
binnenbad. Ook fijn is het om met een goed boek
of lekker drankje plaats te nemen in de ligweide,
of gewoon te genieten van het uitzicht. Voor een
momentje me-time is het wellnesscentrum een
uitkomst. Heerlijk genieten in de Finse sauna,
wat wil je nog meer? Na een hele dag genoten te
hebben in het water, is het tijd om de buik te vullen met de lekkerste maaltijden. Het restaurant
en de pizzeria weten hoe goed eten smaakt!

Verblijven in weelderige Jouw sportieve
luxe
vakantie start vanaf
Wie kiest voor een vakantie op camping Latsch
Latsch an der Etsch
an der Etsch, zegt ja tegen een onvergetelijk
verblijf. Privacy is gegarandeerd op de terrassencamping die vol staat met haagjes en loofbomen. Wel zo fijn als je met je eigen kampeergelegenheid komt kamperen. Ook beschikken alle
kampeerplaatsen over een water aan- en afvoer
en heb je de mogelijkheid om privésanitair te
huren.
Is kamperen niets voor jou? De hotelkamers van
Latsch an der Etsch zijn dan een uitkomst. Geniet vanuit je kamer van het uitzicht op het centrum en van de aanwezigheid van een fijne badkamer en goede bedden. De Zuid-Tiroolse sfeer
is hier goed te voelen!

Activiteit en ontspanning gaan hand in hand op
Latsch an der Etsch. De camping is de perfecte
uitvalsbasis voor een dagje relaxen, terwijl de
natuur uitnodigt tot activiteit. Fietsen, rodelen,
golfen: het zijn slechts een paar mogelijkheden!
Ook in de winter is een verblijf op Latsch an der
Etsch aan te raden, want dan veranderen de bergen in skipistes.
Een activiteit die het hele jaar door heerlijk is in
de omgeving van Zuid-Tirol? Wandelen! In de
buurt van de camping zijn diverse routes te vinden waarmee je je uitstekend kunt vermaken.

Wandelroutes in de omgeving
Wandelliefhebbers opgelet! Latsch an der Etsch is dé plek om vakantie te vieren als geluk
voor jou bestaat uit het maken van uitgebreide wandelingen. Het dorp Latsch en het Martell-dal zijn met hun gevarieerde landschap het
startpunt voor wandelingen van ieder niveau.

Afstand
6 km

Gezinspaden, themaroutes en rondwandelingen door de bergen: je kunt hier prima uit de
voeten als wandelfanaat. Benieuwd naar de
routes die je minimaal één keer geprobeerd
moet hebben tijdens je verblijf bij Latsch an der
Etsch? Wij vertellen het je!

1 Martell Valley Gorge Trail
Een wandeling door de Martell vallei is een bijzondere tocht voor iedere vakantievierder. Het ijswater van de Cevadales heeft ervoor gezorgd dat de
Plimakloof in de vallei werd gevormd gedurende
een tijdsbestek van duizenden jaren. Diverse uitkijkpunten en de hangbrug zorgen voor een magistraal uitzicht over de kloof.

Een bescheiden trail, maar zeker de moeite waard voor het hele gezin!
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Afstand
10 km

2 Latschander Waalweg
De Latschander Waalweg telt 10 kilometer en wijst
je de weg langs verschillende kastelen op de route. Een aanrader dus voor sportievelingen die ook
kunnen genieten van cultureel erfgoed! Indrukwekkende kastelen zijn niet het enige wat je tijdens de route tegenkomt, ook staat er een mooie
kerk in Latsch op je te wachten.

Liefhebbers van wijn zullen met volle teugen genieten van deze route, want tussen Latsch en
Castelbello vind je diverse wijnvelden.

Afstand
10 km

3 Route Tarsch - Latscher Alm
Uitkijken over de valleien van Latsch doe je tijdens
deze route die start in Tarsch. In ruil voor een goede conditie word je tijdens de tocht getrakteerd op
prachtige vergezichten over groene velden. Het
hoogtepunt van de route vind je op 2436 meter
hoogte bij Wetterkreuz.

Je beenspieren worden dus flink aan het werk gezet!

Overige aanraders
Route Latsch - Goldrano - 13 kilometer
Route Tarscher See - 6 kilometer
Route Latsch - St. Martin im Kofel - 16 kilometer

www.camping-latsch.com
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Vidor

Zuid-Tirol
..
Italie

IT-B-038
Voor maximale ontspanning moet je op Vidor zijn, waar de familie Pezzei
je met veel enthousiasme verwelkomt. Alle elementen van la dolce vita komen samen op deze camping in Zuid-Tirol. Je telefoon zul je hier amper
aanraken, want de omgeving vol natuurschoon belooft indrukwekkende
fiets- en wandeltochten. Ook op de camping is het pret alom. Zeker is dat
alle stress en zorgen van je af glijden zodra je ook maar een stap op deze
camping in de Dolomieten zet. Het enige wat je hier namelijk doet is ontspannen en luisteren naar de geluiden van de natuur. En genieten in de
wellness natuurlijk! Als je hart daar niet sneller van gaat kloppen…

Pret voor 10 op Resort Camping Vidor
Gezinsvriendelijk, gastvrij en luxueus. Met die
woorden laat camping Vidor zich het beste omschrijven. Dit schitterende vakantiedorp in de
Dolomieten weet het hele gezin te verleiden voor
een zorgeloos verblijf. Onder de Zuid-Tiroolse zon
kun je even ontsnappen aan de dagelijkse sleur
en je vakantiedagen inrichten zoals je dat zelf zou
willen. Is dat een dag vol fiets- of wandelkilometers? Geen probleem! Of plan je juist liever een
momentje me-time in het zwembad of de wellness? Dat kan hier! Natuurlijk kunnen vakantiegasten die graag het beste van beiden combineren
hier ook prima uit de voeten.

Met een waterpark van 4000m2 en diverse glijbanen hoef je je vast niet af te vragen waar de kids de
hele dag uithangen! Zelfs in de winter is een duik
in het zwembad mogelijk. Zijn jouw kids niet zo
dol op zwemmen? Dan neemt de animatie ze mee
op sleeptouw.
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Het hele jaar door
vermaak
Zodra je de berglucht ruikt en een blik werpt op
de prachtige Dolomieten die de camping omringen, krijg je direct kriebels om er zelf op uit
te trekken. Gelukkig is dat hier tijdens ieder seizoen mogelijk! Vermaak je ‘s winters op de latten of wandel samen met het hele gezin door de
sneeuw. In de zomer hebben de Dolomieten nog
veel meer te bieden voor actievelingen! Waag jij
je aan een klimtocht of durf je het aan om te gaan
paragliden? Het is tijdens de warmere maanden
ook leuk om de bergen te verkennen vanaf de rug
van een paard of te voet. Wat je beslist niet mag
overslaan is het maken van een wandeltocht door
de bergen. Terwijl de wind door je haren waait en
je schitterend uitzicht hebt over de omgeving voel
je je een echte geluksvogel.

Bijkomen in je eigen accommodatie
Vidor weet niet alleen met faciliteiten iedere vakantieganger te charmeren, ook de accommodaties zullen bij iedereen in de smaak vallen! Mede
dankzij het ruime aanbod aan vakantieonderkomens kun je hier vakantie vieren hoe je het zelf
wilt. Of dat nu in een lodge, appartement of suite
is.
De lodge is een goede keuze voor wie graag geniet van ultieme luxe, met een groot of klein gezelschap. De appartementen beloven een knus
verblijf voor maximaal vijf mensen. Is een jacuzzi
voor jou onmisbaar? Kies dan voor de suite, waar
je na een lange dag in de natuur heerlijk bijkomt.

Wandelroutes vanaf Vidor
Het is geen verrassing dat de Dolomieten de
perfecte locatie zijn voor schitterende wandeltochten door de bergen. De routes beloven
stuk voor stuk entertainment van het hoogste
niveau. Hoewel veel routes geschikt zijn voor
geoefende wandelaars, kunnen ook de minder
ervaren voetgangers hun heil vinden in deze na-

Afstand
30 km

tuurrijke omgeving. Vanaf de camping starten
meerdere routes die voor ieder niveau geschikt
zijn. Verkeer is hier in geen velden of wegen te
bekennen en een betere manier om kennis te
maken met de natuurlijke wonderen van de Val
di Fassa bestaat niet. Een onvergetelijke ervaring wacht op je.

1 Lagusel Pad
De Monzoni-vallei is zowel ‘s zomers als ‘s winters een geliefd gebied van allerlei soorten sporters. Ook wandelaars voelen zich hier als een vis
in het water. Wie zich waagt aan de pittige tocht
van ongeveer 30 kilometer, ziet in 5,5 uur diverse
weilanden, hellingen en kloven. De vulkanische
top van de Monzoni is een lust voor het oog! Begin
vol energie aan de route, want het hoogteverschil
bedraagt 2,1 kilometer.

Terwijl je van helling naar helling wandelt, geniet je continu van het adembenemende uitzicht
op de Dolomieten.
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Afstand
8,5 km

2 Pozza - Pera - Monzon - Pozza
Als 30 kilometer iets te veel van het goede is, is
deze route een goed alternatief. Het startpunt ligt
tegen de camping aan, waardoor je direct aan de
tocht kunt beginnen. Veel wandelaars gebruiken
deze route als warming up vanwege het beperkte
hoogteverschil en dat maakt deze route voor families met (oudere) kids favoriet.

Tegen minimale inspanning kun je genieten van schitterende panorama’s.

Afstand
40 km

3 Percorso San Nicolo
Wie zich wil verwonderen over de schoonheid van
de Dolomieten moet de Percorso San Nicolo route proberen. Bijzonder steile hellingen worden je
met een hoogteverschil van meer dan 2.000 meter
voorgeschoteld, waardoor een stevige conditie
vereist is om de tocht te voltooien.

Hoogtepunten zijn zeker de prachtige bergkammen en vestingwerken die dateren uit de Eerste
Wereldoorlog.

Overige aanraders
Pozza - Malga Aloch - Pozza - 5 kilometer
Pozza - Pera - Pozza - 3 kilometer
Vigo - Pera - Vigo - 7,5 kilometer

www.campingvidor.it
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Slovenie een land vol
verrassingen
Indrukwekkende bergpartijen, kristalheldere meren en grotten: in
geniet je overal om je heen van prachtige natuur en sta je keer op keer
versteld van de schoonheid van het land. De inwoners zijn gastvrij en
heten je van harte welkom in hun unieke land. Overweeg jij een wandelvakantie in Slovenië? Dan houdt niets je tegen… Je vindt er genoeg
wandelroutes om op verkenning te gaan door deze Oost-Europese parel. Trek je wandelschoenen aan en laat je verrassen!

Wandelroutes naar
jouw wensen
Het maakt niet uit of je een topconditie hebt en
lange trektochten door de bergen wil maken
of juist rustig op eigen tempo de natuur wil
verkennen met kortere wandelroutes, want in
Slovenië vind je wandelroutes voor iedereen. Of
je nu kiest voor een wandelroute rond het kristalheldere meer van Bled of een uitdagende
tocht door de Julische Alpen: waar je ook gaat
en staat, overal kijk je je ogen uit. Het grootste
aanbod aan wandelroutes vind je in het noordwesten van het land, waar Triglav Nationaal
Park ligt. Onderweg kom je langs stromende
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beekjes, kletterende watervallen en imposante rotswanden. Slovenië is een walhalla voor
jou als wandelaar! Zelfs de kinderen hoeven niet
thuis te blijven, want ook voor hen zijn er routes
die prima te doen zijn.

Een prikkeling voor de zintuigen
Slovenië wordt niet alleen gesierd door prachtige natuur die de zintuigen prikkelt, maar ook
door de gastvrije inwoners en lokale keuken.
Na een dag wandelen moet de energievoorraad
voor de volgende wandeling natuurlijk weer op
peil worden gebracht. Verwen jezelf na een actieve dag met een heerlijke “Kranjska Klobasa” -de
Sloveense rookworst, “Soška postrv” -forel uit
de Soča rivier- of de zoete lekkernij “Prekmurska gibanica”. Zo ga je met een goedgevulde maag
je bed in en begin je de volgende dag weer fris en
fruitig aan je volgende wandeling door de onge-

SLO

repte Sloveense landschappen. Je ziet: Slovenië
kent een perfecte balans van cultuur en natuur!

Camping Kamne
Alpengebied
..
Slovenie

SL A 001
Je vindt haast geen betere uitvalsbasis voor je wandelvakantie in Slovenië
dan Camping Kamne, waar je zo uitkijkt op de top van de Triglav. Laat deze
berg nu net in een natuurpark liggen dat hét epicentrum van Slovenië is
als het gaat om wandelroutes. Beter kan je het niet treffen! Naast een superlocatie geniet je op deze camping ook van allerlei faciliteiten en superfijne accommodaties en staanplaatsen.
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Een uitvalsbasis voorzien van alle gemakken
Op Camping Kamne kom je niets tekort. De kinderen vermaken zich in de speeltuin, met een potje
tafeltennis of basketbal en ook de wandelaars
hebben ze niet over het hoofd gezien. De medewerkers geven je graag tips over routes door de
bergen en klimmateriaal is verkrijgbaar op de
camping. Gooi jij graag de vishengel uit? Een visvergunning is ook te koop! Natuurlijk wil je het
thuisfront regelmatig op de hoogte houden en
af en toe een adembenemend plaatje delen. Dit
is zo gepiept dankzij de gratis internetverbinding. Ben je even uitgewandeld en stap je liever
een dag op de fiets? Geen probleem! De camping
heeft mountainbikes te huur. Sluit jij de dag af
met een barbecue op de speciale picknicklocatie?

Verblijven zoals jij
dat wilt
Op Camping Kamne vind je verschillende verblijfsmogelijkheden. De echte kampeerders
kunnen er terecht met een eigen tent of caravan, maar als je jezelf liever wat meer comfort
gunt na een dag wandelen, dan zit je goed in een
van de bungalows of appartementen waar opgemaakte bedden op je staan te wachten. Daarnaast heb je hier een eigen kookgelegenheid
tot je beschikking. Stromend water en sanitaire
voorzieningen gebruik je in het algemene campinggebouw dat zich op slechts 20 meter van je
verblijf bevindt.
Op deze camping is het heerlijk bijkomen na een
dag wandelen!

Trek je wandelschoenen aan en ga op ontdekking
Bij Camping Kamne verblijf je midden in Triglav Nationaal Park. Geen wonder dat dit een
perfecte plek is om mooie wandelingen te maken waarbij je je ogen uitkijkt. Er zijn verschil-

lende routes beschikbaar van makkelijk tot
uitdagend die je leiden langs beekjes, watervallen en rotsen. Deze natuur levert ongetwijfeld adembenemende plaatjes op!

Routes in de regio
De Julische Alpen lenen zich perfect voor een
mooie wandeltocht, maar aangezien Slovenië relatief klein is, zijn wandelingen in andere gebieden
ook prima te ondernemen. Kabbelende beekjes,

Afstand
25 km

stromende watervallen en frisse berglucht spelen overal de hoofdrol en vormen een prachtig decor voor jouw wandelvakantie. De startpunten van
de routes zijn prima bereikbaar met de auto.

1 Soca river trail
Deze route langs de Soca rivier begint in het dorpje Trenta waar je ook het informatiecentrum van
Triglav vindt. De route leidt je dwars door de Socavallei en brengt je langs pittoreske bruggen met
prachtig uitzicht.

De hele weg word je vergezeld door de turquoise stromende rivier.
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Afstand
15 km

2 Wandeltocht van Stara Fuzina
naar Mostnica Gorge en
Voje Valley
Bohinj is een ware parel en misschien wel de mooiste plek van het land. Het kristalheldere blauwe
meer omgeven door de Julische Alpen doet je voor
even in een sprookje voelen.

Deze route biedt een afwisseling van bossen, valleien en imposante bergtoppen.

Afstand
8 km

3 Wandeling door de Tolmin Kloof
Deze wandeling is zelfs geschikt voor de kinderen
en zal hoe dan ook indruk maken! Over houten paden loop je over de heldere rivier die door de kloof
stroomt en onderweg kom je watervallen en grotten tegen.

Een ervaring om niet snel te vergeten!

Overige aanraders
Juliana Trail - 270 kilometer
Berg Triglav via de vallei van de zeven meren - 38 kilometer
Loop en proef op de wijnpaden van Maribor - 20 kilometer

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

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

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

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

Wat kun je verwachten
in deze gids?

Uitgebreide
regiobeschrijvingen

Mooi verhaal over de
camping

Fijne fietsroutes dichtbij de
camping

