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Wellness op de camping…
dat is DUBBEL wellness!
Kamperen is een ontspannen en zalige onderbreking
van het dagelijkse leven. En steeds meer campings en
vakantieparken versterken dat nog eens met uitgebreide wellness services.
Van sauna tot whirlpool, van massages tot Turkse baden, van infrarood
douches tot waterbedden met kleurtherapie: het is er allemaal. Van groot
en complex tot klein, maar knus. Volop heerlijke voorzieningen om de gasten de ontspanning te bieden waar we allemaal zo duidelijk behoefte aan
hebben. En dat is natuurlijk dubbel genieten op een inspirerende omgeving. Veel campings met wellness brengen de gasten daarom juist daar in
contact met de omringende natuur.

Even zen worden, de dampen en de hitte even alle spanning uit je lijf doen
voelen vloeien. Tot je zelf haast vloeibaar van je matje of je relaxstoel langzaam wegsijpelt in vergetelheid… Gelukkig bieden de meesten arrangementen aan, zodat je meerdere keren tijdens je vakantie kunt genieten.

We hebben een aantal campings en regio’s in deze speciale wellnessgids
verzameld, die we heel toepasselijk Wellness hebben genoemd. Een mooie
selectie! En aangezien we nog maar nèt begonnen
zijn: de gids gaat nog groeien, dus hou
hem regelmatig in de gaten.
Relàx… xxx

Peteringnavigator
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Volop tips voor fijne
Wellness?
Die vind je natuurlijk in onze prachtige, professionele, nieuwe themagids Wellness! Met een mooie selectie
campings met grote en uitgebreide, en ook
kleine gezellige wellness mogelijkheden op de
camping. Met volop regio-informatie.
Downloaden maar!

In elke gids uitgebreide wellness
beschrijvingen in combinatie met regio en
campings.
Uitgebreide regiobeschrijvingen
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Tips
Wellness en Beieren: de perfecte
combinatie
Zeg je wellness dan zeg je Beieren. De talloze
kuuroorden, spa’s en wellnessresorts dragen
bij aan een ultiem vakantiegevoel. Naast de
geneeskracht van de thermaalbaden zijn het
afwisselende aanbod van thermaal water en de
behandelingen in de kuuroorden reden genoeg
om een bezoek te brengen aan deze locaties.

Voor zowel binnenlandse als buitenlandse
gasten voelen deze kuuroorden letterlijk en figuurlijk als een warm bad. Naast de spa- en wellnessfaciliteiten zijn de eeuwenoude tradities
ook prima te bewonderen in omliggende steden,
zoals Passau, Landshut of Dingolfing. Dat maakt
dat er in Beieren altijd wat te beleven is!

Aanraders
Wellnessruimte

Dit wordt een vakantie om voor jezelf te zorgen,
want bij Le Bois de Valmarie halen ze alles uit de
kast zodat jij volledig kunt ontspannen. Ga lekker
in de jacuzzi zitten en geniet van het uitzicht op
de stranden van de Côte du Roussillon. Vlak
daarnaast kun je een boek lezen en van de zon
genieten. Ben je meer van de massages? Laat je
dan masseren en droom weg in een wereld van
totale ontspanning.

Mooi verhaal over de camping

Fijne Wellness dichtbij de camping

Wellness
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Beieren: een oase van
rust en ontspanning
Kijk jij ook zo uit naar een vakantie vol ontspanning? Dan ben je in
Beieren aan het juiste adres. Deze Duitse deelstaat is een walhalla
voor vakantiegangers die niets anders willen dan genieten. Met talloze wellnessfaciliteiten en spa’s komen jullie die vakantie wel door!
Wissel een bezoek aan de kuuroorden af met een heerlijke wandeling
of fietstocht door de natuur en je vakantie is compleet. Wil jij jezelf
ook trakteren op pure ontspanning? Reis dan mee naar Beieren.

Dompel jezelf onder in een wereld vol rust
Even ontsnappen aan de dagelijkse sleur en
alle zorgen van je af laten glijden? Dan ben je
helemaal op je plek in Beieren. Beieren zou
Beieren niet zijn als je hier niet alle faciliteiten
vindt die nodig zijn om een momentje voor jezelf te nemen. Je kunt hier optimaal genieten
van een wellnessvakantie in de natuur. Ideaal
toch? Terwijl je je hoofd leegmaakt, laad je ondertussen weer volledig op. Reken maar dat
je er thuis weer voor de volle 100% tegenaan
kunt! Dat deze bestemming mateloos populair
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is, blijkt wel uit de miljoenen bezoekers die jaarlijks bijtanken in een van de vele thermaaldorpen. Wat dacht je bijvoorbeeld van Bad Füssing,
Bad Griesbach en Bad Abbach? Stuk voor stuk
heerlijke bestemmingen met een gevarieerd
wellnessprogramma. Niet verwonderlijk dat het
Beieren Thermenland in Zuid-Duitsland zich
mag uitroepen tot een van de beste wellnessbestemmingen van Europa.

Laat het
genieten
maar
beginnen!

Wellness en Beieren: de perfecte
combinatie
Zeg je wellness dan zeg je Beieren. De talloze
kuuroorden, spa’s en wellnessresorts dragen
bij aan een ultiem vakantiegevoel. Naast de geneeskracht van de thermaalbaden zijn het afwisselende aanbod van thermaal water en de
behandelingen in de kuuroorden reden genoeg
om een bezoek te brengen aan deze locaties.

DE

Voor zowel binnenlandse als buitenlandse gasten voelen deze kuuroorden letterlijk en figuurlijk als een warm bad. Naast de spa- en wellnessfaciliteiten zijn de eeuwenoude tradities ook
prima te bewonderen in omliggende steden,
zoals Passau, Landshut of Dingolfing. Dat maakt
dat er in Beieren altijd wat te beleven is!

Holmernhof Dreiquellenbad Camping
Beieren
Duitsland

DE G 96
Op zoek naar een heerlijke kuurcamping in het badenlandschap van Beieren? Dan hoef je niet verder te speuren, want op Holmernhof Dreiquellenbad Camping ben je helemaal op de juiste plaats. Dit vakantieadres staat
bekend om zijn helende werking en na een fijne vakantie keer je als herboren terug naar huis. Het eigen wellnesscentrum is niet het enige wat deze
camping kenmerkt, want dankzij de prachtige en unieke ligging word je
naast ontspanning ook nog getrakteerd op een adembenemend uitzicht.
Holmernhof Dreiquellenbad is kamperen in het hart van de natuur, op een
centrale locatie aan kuuroorden en golfbanen. Kortom; het kan niet anders dan een heerlijke vakantie worden!
Wellness
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Een vakantie om nooit te vergeten
Op Holmernhof Dreiquellenbad Camping vier je
vakantie midden in de natuur. Geen wonder dat
je hier tijdens het kamperen weinig anders zult
horen dan fluitende vogels. Als je liever de luxe
opzoekt kun je kiezen voor een mobile home of
vakantiewoning. Overdag zullen jullie hier in ieder
geval weinig tijd doorbrengen, want de vele faciliteiten op en rondom de camping maken dat je hier

genoeg plezier kunt beleven. Eindeloos spetteren
kan in het zwembad of in het natuurlijke zwemwater. Aanschuiven in het restaurant of op het zonnige terras van de camping. Hier worden de lekkerste specialiteiten voor je neus geschoven of bestel
je een ijskoud drankje. Als jullie tussen al dat uitrusten door graag wat energie kwijt willen, kan dat
prima op de midgetgolfbaan. Wie gaat er winnen?

Laat je verwennen op Holmernhof Dreiquellenbad Camping
Een vakantie is natuurlijk niet compleet zonder
genoten te hebben van de rust. En zeg nu zelf,
waar kan dat nu beter dan in een wellnesscentrum? De zoutgrot en ontspanningsruimte
met open haard zullen je volledig verrassen
tijdens een bezoek. Als eerste camping in Beieren met eigen thermaal geneeskrachtig water
kun je hier ook met medische aandoeningen

terecht. Verder bieden de thermale whirlpool,
het Kneipp-bassin, de multifunctionele sauna
en het solarium een uniek aanbod van faciliteiten. Bovendien ligt Holmernhof Dreiquellenbad Camping in het hart van talloze kuuroorden, dus aan ontspanning geen gebrek! Neem
eens een kijkje in de omgeving en laat je verrassen door de sereniteit van de regio.

Wellness in de omgeving
Beieren is de place to be voor iedere vakantieganger die niets liever wil dan ontspannen.
Hoewel je op Holmernhof Dreiquellenbad
Camping aan het juiste adres bent om te genieten van talloze faciliteiten, zijn er ook rondom de camping verschillende wellnessresorts
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te bezoeken. Met talloze kuuroorden, spa’s en
sauna’s lig je voordat je het weet tot rust te
komen in een van de vele baden. Sta jij ook te
popelen om te ontdekken welke plekken niet
mogen ontbreken op je must visit lijst? Lees
dan snel verder.

1 Bad Griesbach
Een dagje bijkomen? Bad Griesbach wacht op je!
Na een kwartiertje wandelen kom je aan bij de
thermale baden van Bad Griesbach. Wedden dat
je direct zin krijgt om jezelf onder te dompelen in
puur genot? Naast het Kurmittelhaus van maar
liefst 1600 m² groot, kun je ook terecht in de hammam. Hier maak je kennis met de oosterse cultuur
en ontdek je hoe ontspanning hoort te zijn.

Ook kun je jezelf volledig in de watten laten leggen dankzij de verschillende massages en behandelingen.

2 Bad Füssing
Op een half uur rijden van Holmernhof Dreiquellenbad Camping vind je Bad Füssing in het gezellige Passau. In dit populairste kuuroord van Europa
kun je als geen ander je gezondheid een boost geven. Gasten worden verwend met maar liefst drie
thermale baden en talloze mogelijkheden op het
gebied van gezondheid.

Dat een bezoek aan Bad Füssing een echte belevenis is, is een ding dat zeker is.

3 Rottal Therme
Even de batterij opladen doe je nergens zo fijn als
bij Rottal Therme. Met maar liefst 2400 m² aan genezend water kun je hier 365 dagen per jaar terecht
voor een ontspannen tijd. Met een aanbod van 30
baden en 13 verschillende sauna’s en stoombaden
zul je hier een hele dag zoet zijn.

Middel in de natuur van Rottal wordt dit een ervaring om nooit te vergeten.

Wellness
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Overige aanraders
SalzGrotte Landshut
Elypso Freizeit- und Erlebnisbad
Therme Erding

camping-bad-griesbach.de

DE

Kur Camping Fuchs
Beieren
Duitsland

DE G 97
Doe je je ogen even dicht, dan geniet je van niets anders dan de zon, stilte en
natuurgeluiden. Een gemoedelijke familiecamping dan Kur Camping Fuchs
is er bijna niet! Gelegen in een landelijke omgeving zul je hier je ogen uitkijken, terwijl je de vakantie van je dromen beleeft. De vele fiets- en wandelmogelijkheden maken dat de omgeving van Kur Camping Fuchs precies
weet in te spelen op de behoeften van rustzoekers en natuurliefhebbers.
Ook het stuwmeer in de directe omgeving is een ware attractie en weet het
hart van jong en oud te veroveren. Maar vergeet ook zeker de faciliteiten
van Kur Camping Fuchs , want die zijn om over naar huis te schrijven.
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Vakantie zoals het hoort te zijn
Benieuwd hoe je verblijf bij Kur Camping
Fuchs eruit komt te zien? Hoogstwaarschijnlijk als een vakantie vol ontspanning! Om deze
ervaring compleet te maken kun je ervoor kiezen om te verblijven in een appartement met
alles erop en eraan, maar het is ook mogelijk
om lekker vertrouwd te komen kamperen. Met
een sportveld, verschillende speeltoestellen
en een buitenzwembad komen de kids hier
niets te kort. Ondertussen piep jij er als ouder
zijnde even tussenuit en laat je jezelf verwen-

nen door een heerlijke wellnessbehandeling te
boeken in de massagepraktijk van Kur Camping Fuchs. In de avond vullen jullie de maag
met lokale specialiteiten in de Biergarten en
genieten jullie van de gemoedelijke sfeer.
Schuif ook zeker eens aan tijdens een van de
barbeque-avonden. Wedden dat jullie dit heerlijk gaan vinden? Een betere vakantie dan in
het Beierse Bad Füssing kun je je bijna niet
voorstellen.

Wellness op Kur Camping Fuchs
Gestresst terugkeren is onmogelijk, want op
Kur Camping Fuchs kun je jezelf even lekker in
de watten laten leggen. Naast het verwarmde
zwembad dat wonderen doet voor lichaam en
geest, vind je hier ook een massagepraktijk.
Hier kom je een groot aanbod van wellnessbehandelingen tegen en kun je prima wat metime inplannen. Wat dacht je van een heerlijke

massage of een hetelucht behandeling? De
mogelijkheden om volledig stressvrij te worden
zijn hier eindeloos. Klinkt een dagje wellness
jou als muziek in de oren? Dan heb je geluk,
want op 2,5 kilometer afstand vind je maar
liefst drie thermale baden. De bus brengt je er
binnen een mum van tijd gratis en voor niets
naar toe.

Wellness in de omgeving
Liefhebbers van wellnessresorts, spa’s en sauna’s halen hun hart ongetwijfeld op rondom
Kur Camping Fuchs, want hier vind je genoeg
mogelijkheden tot ontspanning. Midden in de
Passau-regio is het gelijknamige en schilderachtige kuuroord Bad Füssing gelegen, evenals
vele andere kuuroorden in de buurt. Dankzij de
heilzame werking van het bronwater is de omgeving rondom Kur Camping Fuchs de place
to be om jezelf weer volledig als nieuw te voelen. Ben je benieuwd geworden waar je uitermate goed ontspant? Lees dan snel verder en
ontdek waar je moet zijn.

Wellness
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1 Bad Füssing
Bad Füssing is het meest geliefde wellnesscentrum van Duitsland en dat is niet voor niets! Dit
kuuroord biedt een oase van rust en ontspanning
en heeft dankzij zijn ruime aanbod aan sauna’s,
baden en behandelingen voor ieder wat wils. Bovendien sta je vanaf Kur Camping Fuchs binnen
enkele ogenblikken op Bad Füssing, waardoor het
genieten direct kan beginnen.

Lichaam en geest zullen je dankbaar zijn!

2 Bad Griesbach
Bad Griesbach is de ideale uitvalsbasis voor wie
hunkert naar een dagje luieren en dolgraag in de
watten gelegd wil worden. Binnen een half uur
sta je oog in oog met de thermale baden van Bad
Griesbach.

Of je nu van plan bent om jezelf onder te dompelen, op zoek bent naar ontspanning of gewoon
je gezondheid wilt verbeteren, je bent hier in goede handen.

3 Therme EINS
Therme EINS biedt liefhebbers van ontspanning
de tijd van hun leven. In de twaalf verschillende
baden voel je de effecten van het thermale water
direct op je huid. Naast het wonderwater kun je
ook je lichaam verwennen dankzij het ruime aanbod van heerlijke behandelingen. Vanaf moment
één zul je je hier helemaal op je plek voelen.

Kom je het ervaren?
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Overige aanraders in de buurt
Therme Erding
Beautyfarm Wellness & Spa
Rottal Therme

www.kurcamping-fuchs.de

DE

Kur-Camping Arterhof
Beieren
Duitsland

DE G 98
Op zoek naar een camping die regelrecht lijkt te zijn weggelopen uit een
brochure? Dan heb je aan Kur-Camping Arterhof een goede. Op dit schitterende vakantieparadijs beleef je vakantie midden in de natuur én prikkel
je al je zintuigen in de uitgebreide wellness. Met een beoordeling van maar
liefst vijf sterren weet je dat het op Kur-Camping Arterhof wel goed zit met
de faciliteiten. Hierdoor kunnen jong en oud lekker hun gang gaan en dolle
pret beleven op de camping. Profiteer van de rust, natuur en comfortabele accommodaties, terwijl jullie met volle teugen genieten van de tijd op
Kur-Camping Arterhof.

Wellness
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Dolle pret op Kur-Camping Arterhof
Verblijven op Kur-Camping Arterhof is een
waar feestje. Je kunt hier nostalgische momenten beleven in je eigen tent, camper of caravan, maar het is ook mogelijk om een accommodatie te huren op Kur-Camping Arterhof.
Welk verblijf wat ons betreft het overwegen
waard is? De pipowagen! Deze te gekke accommodatie zorgt hoe dan ook voor een comfortabel verblijf. Bovendien zijn de faciliteiten die je
op Kur-Camping Arterhof vindt minstens net
zo leuk. Dierenvrienden vinden hun roeping

op de kinderboerderij waar de vele schapen
en geiten dolgraag vertroeteld willen worden.
En klimmen, glijden en met zand spelen kunnen de kleintjes als geen ander in de speeltuin,
waar ook een trampoline te vinden is. Ook
volwassenen hoeven niet stil te zitten, want
iedere dag staan er wel activiteiten op het
programma. En de natuur? Die schreeuwt om
ontdekt te worden. Trek je wandelschoenen
maar aan en ga op pad.

Duik in de ontspannen wereld van Kur-Camping Arterhof
De vakantie is natuurlijk niet compleet zonder
gebruik te maken van de wellness op Kur-Camping Arterhof. Zodra je het aanbod van massages en behandelingen ziet, voel je de stress al
van je afglijden. Doe je ogen even dicht en beeld
je in hoe lekker het zou zijn om plaats te nemen
in de Finse of infraroodsauna. Niet alleen goed

voor de gezondheid, maar ook bijzonder goed
voor wie even wil bijtanken. Na stoom te hebben afgeblazen in de sauna is het tijd voor een
kort dutje in de relaxruimte. Wil je de juiste balans tussen ontspanning en beweging zoeken?
Dan kun je je volledig uitleven in de fitnessruimte.

Wellness in de omgeving
Gaat jouw hart ook sneller kloppen bij alleen
al het zien van wellnesscentra? Dan zal je Beieren helemaal het einde gaan vinden. In de
omgeving van Kur-Camping Arterhof vind je
talloze thermen, spa’s en sauna’s die jou volle-

dig laten bijkomen. Hier zijn alle ingrediënten
aanwezig om jouw vakantie naar een hoogtepunt te brengen. Benieuwd geworden wat wij
aanraders in de omgeving vinden? Lees dan
snel verder en ontdek waar je moet zijn.

1 Therme Geinberg
Net over de grens kom je het Oostenrijkse Therme Geinberg tegen. In de thermaalbaden van dit
kuuroord is het genieten geblazen. Reis af naar de
Antillen waar je wordt ondergedompeld in de Caribbean Lagoon of laat je meevoeren door de oosterse hammam. Wie liever geniet van een heerlijke
behandeling kan zich melden bij de wellness.

Word je al warm van een exotische massage of een floating bad?
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2 Bad Griesbach
In het kuuroord Bad Griesbach voel je je als een
vis in het water. Zo kun je de huid een oppepper
geven in een van de thermale baden of genieten
van een intensieve behandeling. Wat dacht je van
een stevige massage, fijne gezichtsbehandeling
of verzorgend voetenbad? Ook is de zoutgrot een
echte aanrader voor wie zijn huid even flink wil
verwennen.

Hoofd, lichaam en geest zijn na een dag in Bad Griesbach weer helemaal in balans.

3 Sonnen-Therme
Gelegen in het Beierse Woud vind je kuuroord Sonnen-Therme. De ideale plek voor een dagje ontspanning. Dankzij de idyllische ligging voel je je
hier vanaf moment één op je gemak en heb je genoeg om te bewonderen. In de ruime thermale baden kun je het hele jaar door zwemmen en ook kun
je plaatsnemen in de kruiden- of granietensauna

Ontspanning gegarandeerd!

Overige aanraders in de buurt
Therme Erding
Bad Füssing
Therme EINS

www.arterhof.de

Wellness
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DE

Campingplatz Holmernhof
Beieren
Duitsland

DE G 99
Op zoek naar een camping met moderne faciliteiten die nog wel over authentieke kenmerken beschikt? Campingplatz Holmernhof heet je van harte welkom! Op dit Duitse vakantieparadijs ben je van alle gemakken voorzien. Wat dacht je bijvoorbeeld van de heerlijke beauty & wellness, gezond
& fit, therapie & ontspanning programma, de naastgelegen tennisbaan of
het vermakelijke buitenzwembad? Niet alleen wordt deze 5-sterrencamping geprijsd vanwege zijn vele voorzieningen, ook de omgeving krijgt een
dikke tien als het aan menig vakantieganger ligt. En dan hebben we het nog
niet eens gehad over de piekfijne accommodaties die ervoor zorgen dat jij
de vakantie comfortabel doorbrengt. Beleef jij hier de vakantie van je dromen?

Een levende droom
Zodra jullie de camping oprijden, zien jullie waarom deze camping zo populair is. Jong en oud
beleven van ‘s ochtends vroeg tot ‘s avonds laat
plezier voor tien! Weer of geen weer, er is altijd
wat te doen en dat maakt dat deze camping meer
dan geschikt is voor het hele gezin. In de avonturenspeeltuin kan naar hartelust gegleden worden
van de reuzenglijbaan, maar ook de schommels,
wipdieren en draaimolen zullen in de smaak vallen. Zijn de kids uitgespeeld? Dan kunnen ze los op
het voetbalveld of hun uithoudingsvermogen testen op de tennisbaan. Terwijl ze lekker wat energie
kwijtraken met vriendjes en vriendinnetjes, heb jij
je handen even vrij. Is het een dagje wat minder
weer? Geen zorgen, want ook dan is plezier voor
tien mogelijk. Zo kunnen de kids ravotten in de
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speelkamer met speelgoed of zich vermaken voor
de buis van de tv-kamer. Na een dag vol avontuur
is het natuurlijk ook belangrijk om goed uit te rusten. Wedden dat je zult slapen als een roosje in de
huuraccommodaties van de camping? Als je liever
vasthoudt aan het ultieme kampeergeluk, kun je
gewoon je eigen onderkomen meenemen.

Wellness op Campingplatz Holmernhof
Tijdens je vakantie is er niets lekkerders dan jezelf in de watten leggen. Gelukkig begrijpen ze
dat op Campingplatz Holmernhof ook, want
hier vind je heerlijke wellness en beautybehandelingen die je even volledig verwennen.

Loopt het water je al in de mond bij de gedachte van een hete chocolademassage, gecombineerd met hot stones? Ook het gezicht en de
voeten kunnen hier lekker verwend worden. Zo
kom je die vakantie wel door!

Wellness in de omgeving
Vakantie in de regio Beieren betekent ook echt
vakantie. Dankzij de talloze kuuroorden in de omgeving ben je hier helemaal op je plek als je gek
bent op uitrusten en ontspanning. De vele mogelijkheden om tot jezelf te komen en de prachtige
natuur zorgen ervoor dat je hier nooit meer weg

wilt. Ook vanaf Campingplatz Holmernhof sta
je binnen enkele ogenblikken voor een kuuroord
die volledig in de smaak zal vallen. Weten waar je
moet zijn? Lees dan snel verder, want we vertellen het je hieronder.

1 Bad Füssing
Dankzij het zwavelhoudende thermale water dat
in Bad Füssing omhoog komt, is dit kuuroord uitgeroepen tot een van de belangrijkste kuuroorden
van Europa. Reden genoeg om deze oase van rust
en ontspanning een bezoek te brengen als je vakantie viert in de buurt van Bad Füssing. Je kunt
hier naast badderen in de warmwaterbronnen ook
genieten van talloze peelings, therapieën en massages.

Aan het einde van de dag keer je volledig zen terug naar de camping.

Wellness
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2 Sonnen-Therme
Ver weg van alle stress en midden in de natuur vind
je het prachtige Sonnen-Therme met uitzicht op
de Eginger See. Dat genieten hier in verschillende
vormen en maten kan blijkt uit de talloze sauna’s,
behandelingen en baden. Of je nu lekker dobbert
in het granieten rotsbad of geniet van een Kneippbad: je zult hier volledig stressvrij raken.

Breng je ook je geest en lichaam weer in harmonie?

3 Therme Geinberg
In het Oostenrijkse Therme Geinberg betreed je
een wereld vol wonderen. De lekkerste body treatments, massages en thermale baden zijn hier
te vinden. Trek er dus een dag voor uit om jezelf
heerlijk te verwennen. Na afloop kun je ook genieten van allerlei culinaire hoogstandjes. Zo worden
lichaam, ziel én mond optimaal getrakteerd.

Een echte aanrader dus!

Overige aanraders in de buurt
Bad Griesbach
Therme Erding
Rottal Therme

www.holmernhof-camping.de
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Karinthie de regio om
jezelf in de watten
te leggen
In Karinthië krijgt wellness een
geheel nieuwe betekenis. In het
zonnige zuiden van Oostenrijk nodigen 200 zwemmeren je uit voor
een bad. Het schitterende water,
het aangename klimaat en het
mooie landschap vormen het perfecte decor voor jouw vakantie. En
wist je dat deze regio bekend staat
om haar meersauna’s?
Hier is het op en top genieten, zelfs met zomerse
temperaturen. Ontspannen lijkt bijna vanzelf te
gaan. Krijg jij al zin om te vertrekken naar het zuidelijke balkon van de Alpen?

Terug naar
Nederland als een
betere versie van
jezelf

Van badehaus tot
meren-wellness
Karinthië lijkt bijna gemaakt voor intense ontspanning, want er is voor ieder wat wils. Of je nu
houdt van traditionele charme of innovatieve
facetten, de regio heeft alles in huis. Vanuit de
meer-sauna’s duik je zo het kraakheldere water
in van de mooiste meren van de Alpen. Veel wellnesscentra beschikken ook over een uitgebreid
beautyprogramma geheel in het teken van het
Oostenrijkse landschap. Zo kun je bijvoorbeeld
genieten van speciale openingsrituelen in de
verschillende sauna’s met arvedenolie of Alpenkruiden. De romantische saunalandschappen staan voor welzijn van top tot teen en de
buitenbaden lijken wel over te smelten in de
meren. Finse sauna’s, biosauna’s en infrarood
sauna’s: je vindt hier alles voor een ontspannen
vakantie.

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

Wellness
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AT

Rutar Lido
..
Karinthie
Oostenrijk

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

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

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

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

Wellness in de omgeving
De omgeving van Karinthië is uitermate geschikt
voor een ontspannen vakantie. Het warme bronwater en de schitterende badhuizen met uitzicht
op de Karinthische bergen en meren, doen de
stress van alledag snel vergeten. Ook in de nabije

omgeving van Rutar Lido vind je ontelbaar veel
badhuizen, wellness- en beautycentra. Ben je benieuwd waar jij echt even helemaal kunt onthaasten? Hieronder vind je een top 3 van rustgevende
activiteiten.

1 Kärnten Badehaus Millstatt
Het Kärnten Badehaus Millstatt heeft één missie:
iedereen intense ontspanning laten ervaren. Dit
wellnesscentrum staat voor rust en welbehagen
direct aan het meer. Gebaseerd op de klassieke
badhuisarchitectuur van de 19e eeuw, doet het
gebouw je denken aan de tijd waarin adellijke families hun huizen aan de Karinthische meren bewoonden. Het 35-graden buitenbad gaat naadloos
over in het kraakheldere water van het meer.

Wat je hier verder echt eens moet proberen? Een sauna met Alpenkruiden of arvendenolie!
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2 Thermal Römerbad
Dit enorme thermencomplex van 12.000 m2 beschikt over maar liefst 3 etages en meer dan 10
verschillende sauna’s! Je vindt deze oase van rust
midden tussen de skipistes. Hier kun je heerlijk bijkomen na een sportief dagje in de bergen.

Dat is toch de perfecte mix voor een heerlijke vakantiedag?

3 Therme St. Kathrein
Dit enorme thermencomplex van 12.000 m2 beschikt over maar liefst 3 etages en meer dan 10
verschillende sauna’s! Je vindt deze oase van rust
midden tussen de skipistes. Hier kun je heerlijk bijkomen na een sportief dagje in de bergen.

Dat is toch de perfecte mix voor een heerlijke vakantiedag?

Overige aanraders in de buurt
Badehaus Werzer
Kärnten Therme
Maibachl in Warmbad Villach

www.rutarlido.at
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Laat je verwennen in
de Languedoc-Roussillon
Het hele jaar door ben je hard aan
het werk. Tijdens je vakantie neem
je dan ook graag even tijd voor jezelf. En waar kan dit nu beter dan
in de Languedoc-Roussillon? Deze
Zuid-Franse streek beneemt je
niet alleen de adem vanwege haar
mooie landschappen en wijnen,
maar ook vanwege de fijne wellnesscentra die je hier vindt.
Van massages en jacuzzi’s tot aan modern uitgeruste spa’s en sauna’s. De ene dag geniet je van rust
in de nationale natuurparken en de volgende dag
duik je in de heerlijke baden van de wellnesscentra.

Wellness & sport
Op vakantie zoek je naar de perfecte balans tussen wellness en sport. Dit betekent
ontspannen, maar ook jezelf uitdagen van
tijd tot tijd. Mooi weer krijg je er gratis bij in
Zuid-Frankrijk. Ben je op zoek naar ontspanning? Dan kun je gaan voor een hotstone massage, een van de thermale baden of diverse
massagemogelijkheden. De actievelingen
onder ons kunnen eindeloze wandeltochten
maken of hun grenzen verleggen tijdens begeleide fitness.
Ga je voor een zumbales of aquarobics?
De Languedoc-Roussillon reikt van de kust
van de Middellandse zee tot aan de Pyreneeën, waardoor je geniet van een afwisselende
omgeving vol prachtige uitzichtpunten.

Wellness
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Scala aan ontspanning
Ontspannen kun je natuurlijk niet alleen in een
spa of sauna. Tot rust komen kan op vele manieren. De Languedoc-Roussillon is een regio die
populair is vanwege haar heerlijke wijnen, kilometerslange stranden en middeleeuwse dorpjes.
Zo lig je de ene dag heerlijk in het zonnetje aan het

FR

strand of maak je een lange strandwandeling om
je hoofd even helemaal leeg te maken. De andere
dag bezoek je een wijngaard en sta je oog in oog
met eeuwenoude kastelen die je meenemen naar
het verleden. Kom jij hier ook helemaal tot rust?

La Sirene

Languedoc-Roussillon
Frankrijk

FR Q 67
La Sirène is een stukje paradijs in Argelès-sur-Mer. Deze heerlijke vijf-sterrencamping verwelkomt je aan de Middellandse Zee in het hart van één van
de meest boeiende badplaatsen van de Pyrénées Orientales. De kinderen
zijn jullie waarschijnlijk al snel kwijt, want die zijn vertrokken naar het spetterende zwemparadijs. En jullie genieten van de pittoreske sfeer en uitzonderlijke ligging aan zee. Deze middelgrote camping is ideaal voor gezinnen
met jonge kinderen en liefhebbers van luieren.

Een spetterende vakantie
Bij La Sirène verblijf je in een luxe chalet, mobile home of gewoon in je eigen tent of caravan. Meer dan slapen zul je hier waarschijnlijk
niet doen, want er is genoeg te beleven op de
camping. In een tropische sfeer waar rotsen
en watervallen je omringen, vind je meerdere
verwarmde zwembaden, bliksemsnelle glijba-
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nen en de leukste waterspelletjes. Het enorme zwemparadijs heeft een oppervlakte van
meer dan 10.000 m² en is daarmee het grootste
zwemparadijs van Argelès-sur-Mer. Zijn jullie
uitgespetterd? Dan vinden jullie je weg al snel
naar het restaurant. Hier genieten jullie van geraffineerde gerechten in de sfeer van een beach-

club. Het restaurant is ook na het eten de place
to be! Hier worden de leukste avondshows en
spektakels georganiseerd. Van adembenemende musicals tot aan karaokewedstrijden en
concerten. Bij welke activiteit haal jij de voetjes
van de vloer?

Wellness in de
omgeving

Rust en ontspanning
Echte rustzoekers zijn bij La Sirène helemaal op
hun plek. Het overdekte zwembad is namelijk
speciaal aan het welzijn van volwassenen gewijd. Ga op een van de hydromassagebedden
liggen of ga lekker niets doen in het bubbelbad.
Ook een mogelijkheid: laat je masseren aan het
water! Heb je toch zin in wat actiefs? Kies dan
voor een lesje aquagym, duiken of zumba.
Vervolgens neem je in alle rust plaats op een van
de ligbedden om te genieten van een goed boek.
Reken maar dat het een ontspannen vakantie
wordt op La Sirène!

De Languedoc-Roussillon is een walhalla van
ontspanning en wellness. Ook vanaf La Sirène
vertrek je heel gemakkelijk naar de fijnste spa’s,
sauna’s en thermale baden. Ben je benieuwd
welke ontspannen activiteiten je echt niet wilt
missen tijdens je vakantie? Lees dan snel mee.

1 Centre Bea
Waar ga je naartoe voor ultieme ontspanning?
Naar Centre Bea! Hier kun je verschillende retraites ondergaan van oosterse energiespecialisten.
Bovendien ervaar je hier de unieke massages van
Abhyanga.

Dit is dé plek waar je moet zijn om je innerlijke welzijn te bevorderen.
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2 O’Fish Spa
Het klinkt een beetje gek in de oren, maar wist je
dat kleine visjes je volledig kunnen laten ontspannen? Terwijl jij heerlijk wegdroomt in een luie stoel,
zullen vissen genaamd garra rufa, zorgen voor hele
zachte handen en voeten. Ze verwijderen namelijk
je dode huidcellen.

Zo heb je nog eens een leuk verhaal om mee thuis te komen!

3 Thermes de Vernet Les Bains
Bij deze uiterst verzorgde spa kom je niets tekort.
Het heldere water bevat mineralen uit het hart van
de berg Canigou. Er worden massagetechnieken
over de hele wereld aangeboden: van Hawaiiaanse tot aan Chinese en Japanse technieken. Bovendien is Thermes de Vernet Les Bains gericht op het
verlichten van reumaklachten.

Een massage hier zal dus zeker een helend effect hebben.

Overige aanraders in de buurt
Harmonie des sens
Esprit Cosy
Station Thermale La Chaldette

www.camping-lasirene.fr
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Le Bois de Valmarie
Languedoc-Roussillon
Frankrijk

FR Q 077c
Le Bois de Valmarie is een magische vakantieplek tussen de bergen en het
heldere water van de Middellandse Zee. Deze 5-sterrencamping aan het
strand van Le Racou zorgt voor een onvergetelijke vakantie voor iedereen.
Profiteer van de compleet uitgeruste accommodaties en geniet van een
comfortabel verblijf. Liefhebbers van zwemmen, sporten en luieren kunnen
hier terecht voor het prachtige zwemparadijs, de sauna, het sportcomplex
en heel veel andere activiteiten!

Bijna te mooi om waar te zijn
Wat je staat te wachten bij Le Bois de Valmarie? Een heerlijke vakantie die tot in de puntjes
is verzorgd. Eenmaal in het zwemparadijs aangekomen, zijn jullie hier niet meer weg te slaan.
Het zwemparadijs is gevestigd bovenop een
heuvel met uitzicht over de Middellandse Zee
en zorgt voor liefde op het eerste gezicht. De
tropische sfeer vormt een prachtig decor voor
heel veel waterpret. Lagunes, glijbanen, watervallen… je kunt het zo gek niet bedenken of

het is aanwezig! Toch nog vergeten om die lekkere snacks naar het zwembad mee te nemen?
Bij het restaurant, de ijscobar of de kruidenier
vind je alles voor de lekkere trek. Nemen jullie de kinderen mee? Dan is er een kinderclub
speciaal aan hen gewijd, maar ook als ze zelf
willen spelen is er genoeg keuze. Wat dacht je
bijvoorbeeld van een zipline, gigantische trampoline, boogschieten, tafeltennistafel en een
jeu-de-boulesterrein?
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Wellnessruimte

Dit wordt een vakantie om voor jezelf te zorgen,
want bij Le Bois de Valmarie halen ze alles uit de
kast zodat jij volledig kunt ontspannen. Ga lekker in de jacuzzi zitten en geniet van het uitzicht
op de stranden van de Côte du Roussillon. Vlak
daarnaast kun je een boek lezen en van de zon genieten. Ben je meer van de massages? Laat je dan
masseren en droom weg in een wereld van totale
ontspanning.

Wellness in de omgeving
De Languedoc-Roussillon is dé ideale vakantieregio voor liefhebbers van wellness. Waarom?
Omdat deze streek rijk is aan unieke behandelingen, moderne massagetechnieken en fijne spa’s

met prachtige uitzichten. Ook in de omgeving van
Le Bois de Valmarie is er genoeg te ontdekken op
ontspanningsgebied. Benieuwd naar de top 3 wellnesscentra? Lees dan snel verder!

1 Spa Nuxe La Villa Duflot Perpignan
Wat deze spa zo bijzonder maakt? Natuurlijkheid
en verfijning worden hier gecombineerd. Geniet
van de stoombaden, sauna’s en zintuiglijke douche- en behandelkamers. Op het park kun je zelfs
terecht voor heerlijke vruchtensappen en biologische drankjes.

Neem echt even de tijd om deze bijzondere plek te ontdekken.

2 Domaine de Verchant
Aan de rand van een wijngaard vind je Domaine de
Verchant, een spa en fitness die je heel gelukkig
zullen maken. Met hottubs, zwembaden, sauna’s
en rustruimtes zijn hier genoeg mogelijkheden om
te ontspannen.

Om lichaam en geest in vorm te houden, staat er een enorme fitnessruimte voor je klaar, waar je
met behulp van een persoonlijke coach je grenzen verlegt.
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3 Calicéo Perpignan
Een moment van pure ontspanning beleef je bij
Calicéo Perpignan voor de berg Canigou. Jacuzzi’s, watervallen, massagejets, fonteinen, geisers
en binnen- en buitenbaden maken het mogelijk
voor iedereen om op zijn of haar eigen tempo te
genieten.

Bovendien heerst er een fijne zen-sfeer. Je wilt hier nooit meer weg!

Overige aanraders
Espace Sérénité
Domaine Tarbouriech
Cascade’s

www.camping-boisdevalmarie.fr
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Mediterranee Plage
Languedoc-Roussillon
Frankrijk

FR-Q-120
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Dankzij de prachtige ligging aan de kust van de Languedoc-Roussillon voelt
een verblijf op Méditerranée Plage als een wellnesservaring an sich! Witte
zandstranden en een helderblauwe zee laten je maximaal genieten van je
verblijf in het zonnige Frankrijk. Een genot voor lichaam en geest is ook de
zeelucht die de Atlantische Kust met zich meevoert. Adem in, adem uit… Op
de camping zelf kom je als wellnessliefhebber zeker aan je trekken in het
“zenbad” met bubbelbad in jacuzzi-stijl. Jezelf verwennen met een heerlijke massage is natuurlijk eveneens een prima plan. Rust genoeg op Méditerranée Plage!

Maximaal plezier op Méditerranée Plage
Op de camping staat alles in het teken van gasten maximaal te laten genieten van hun verblijf.
Zorgt de ligging niet voor een zen-ervaring, dan
doen de diverse activiteiten en de zwembaden
het wel. Genieten van een sessie aquagym of
even je gedachten verzetten in de fitnessruimte? Op Méditerranée Plage doe je het iedere

dag! Voor wie ontspanning gelijk staat aan niks
doen, is het zwembad de perfecte uitvalsbasis.
Verkoeling is altijd dichtbij en even opdrogen
doe je vervolgens op een ligbedje aan de rand
van het bad. Met een boek dat lekker wegleest
en zonnebril op je hoofd houd je het hier wel uit!

Verwen je smaakpapillen
Voor het verwennen van lichaam en geest zit je op
Méditerranée Plage goed, maar ook de smaakpapillen worden niet vergeten op de camping. De
lekkerste Franse gerechten staan hier van ‘s morgens vroeg tot ‘s avonds laat voor je klaar. Met een
kopje koffie en een uitgebreid ontbijt op het zonnige terras start je je dag ongetwijfeld goed. Vergeet ook niet om een kijkje te nemen bij de bakker
waar de lekkerste gebakjes en zoetigheden klaar
liggen om met je mee te gaan. Lekker voor tussendoor! Lunchen en dineren? Dat doe je bij een van
de twee eetgelegenheden die je op de camping
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vindt. Uiteraard hoort borrelen bij de Franse levensstijl, dus verwen jezelf in de middag of avond
met een goed glas wijn.

Op ontdekking in de
omgeving

Wellnesservaring waar
je naar verlangt

Tussen al het ontspannen door wil je er vast
ook een dagje op uit. Gelukkig leent de omgeving zich daar perfect voor! Huur een bootje en
vaar het bekende Canal du Midi op of ga op pad
met de fiets en ontdek de natuur. Ook de steden Agde en Béziers liggen op een steenworp
afstand van de camping, waardoor je hier voor
een middagje cultuur snuiven goed zit.

Na een lange dag op pad te zijn geweest, is er
niets fijners dan even een zen momentje te
pakken. En zeg nu zelf, waar kan dat nu beter
dan in de wellness? Het spacentrum is gloednieuw en voorzien van alle faciliteiten waar jij
naar verlangt. Duik de sauna in om te genieten
van hete temperaturen of boek een massage
om alle stress van je af te laten glijden.

Wellness in de omgeving van Méditerranée Plage
Camping Méditerranée Plage is trots op de
splinternieuwe, comfortabele wellness-ruimte
die in de buurt van de “Jasmin Premium-wijk”
is geïnstalleerd. Spa, hammam, sauna maken
deel uit van dit nieuwe thema, dat u in staat zal
stellen volledig te ontspannen. Séverine verzorgt de yoga- en ontspanningslessen, maar

ook massages à la carte. In deze privé-wellnessruimte (maximaal 6 personen) kunt u ook
genieten van de heerlijke stoombaden in de
hammam waarin u heerlijk kunt relaxen en
chillen. Welkom in de nieuwe luxe Zenruimte
van Méditerranée Plage.

1 Espace Balnéoludique
Gruissan - Gruissan
Espace Balnéoludique Gruissan nodigt je uit om
even tot jezelf te komen. Spafanaten zijn hier met
gemak een dag zoet en dat heeft alles te maken
met het ruime aanbod aan faciliteiten. Thermale
baden, nordic pools en traditionele hammams
bieden je alles wat een goede spa-ervaring belooft.

Voor een verkwikkende belevenis zijn de kruidenbaden en het frigidarium een aangename verrassing. Ontspanning met een hoofdletter O!
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2 Thalasso & Spa - La Grande Motte
Gezicht en lichaam worden nergens zo verwend
als bij Thalasso & Spa. Hier staan de fijnste behandelingen op het menu waarvan je de hele dag kunt
genieten. Uitgebreide scrubsessies, ontspannende
massages en herstellende baden zijn een ware verademing.

Net als het restaurant waar de lekkerste maaltijden geserveerd worden.

3 Domaine Tarbouriech, Demeure
privée & Spa - Chemin de
Villemarin
Domaine Tarbouriech, Demeure privée & Spa is
een fijn tijdverdrijf voor gasten die op zoek zijn
naar pure ontspanning. Dat ze hier wel weten wat
fijn welzijn is, blijkt uit de vele behandelingen die
worden aangeboden. Favoriet is de gezondheidselixer, een bad dat bestaat uit ingrediënten uit de
zee en oesterbijproducten.

De behandelingen en massages zorgen ervoor dat het lichaam van top tot teen aandacht krijgt.

Overige aanraders
Spa Hôtel de la Cité - Carcassonne
Verchant - The Spa - Castelnau-le-Lez
Enjoy SPA - Agde

www.mediterranee-plage.com
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Geniet van paradijselijke
ervaringen op het
wonderschone Corsica
Een eiland in de Middellandse Zee waar rust en ontspanning zegevieren.
Corsica it is! De Italiaanse en Franse invloeden zijn volop merkbaar op
deze parel en daardoor is een permanent vakantiegevoel gegarandeerd.
Naast zijn sereniteit heeft dit eiland nog meer charmes waarmee het jou
fan van het eerste uur maakt. De schoonheid van de natuur hoort daar
zeker bij. De meest mooie stranden, ongerepte landschappen en een grote diversiteit aan flora en fauna bepalen het straatbeeld op het eiland
waar ook Napoleon verliefd op was. Als je hier geen vakantiegeluk vindt,
vind je het nergens!

Geniet van de verscheidenheid op Corsica
Als je met eigen ogen hebt gezien wat Corsica rijk is,
bestaat er geen twijfel meer waarom dit eiland Île de
beauté wordt genoemd. Aan prachtige zandstranden, grillige rotspartijen en alles wat daartussenin
zit geen gebrek, dus haast je snel naar het eiland van
de schoonheid om alles goed in je op te nemen. Met
zoveel moois wil je het liefst iedere minuut van de
dag op stap, maar ook voor dagen vol ontspanning
is Corsica hét eiland.
Op een van de vele prachtige stranden pak je goed je
rust en worden vitamine D tekorten voor je het weet
weer aangevuld. Zeker tussen mei en november heb
je hier grote kans op dagen vol zon en temperatu-

ren waar je geen nee tegen zegt, dus je zonnebril is
in deze periode geen overbodige luxe. Verblijven in
de buurt van de kust? Porto Vecchio, Aléria en Calvi
zijn voor een strandvakantie de grote winnaars.
Voor wie vakantie inherent
is aan urenlange verkentochten: trek meer het binnenland in. In Vizzavona
en de heuveldorpjes van
Castagniccia staat natuur
aan je zijde.
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Een eiland waar iedereen
ontspant
Opladen doe je zeker tijdens een wandeling door
natuurreservaat Scandola, waar rode granietrotsen
en nog meer moois je opwachten. Ook Parc Naturel Régional de Corse is geliefd onder bezoekers
van het Franse eiland. Die ultieme rust vind je bij
de Bains de Caldane, de thermische baden van het
eiland waar je zeker zult ontspannen. De kwaliteit
van het water staat al eeuwenlang bekend om zijn
goede invloed op de gezondheid van de mens.

FR

Genieten van de
Corsicaanse
gastronomie
Verwennen van lichaam en geest is altijd een
goed idee en daar hoort ook goed eten bij. De
lokale gastronomie zal je zeker weten bekoren
met zijn heerlijke kazen, vleeswaren en kastanje-specialiteiten. Enkele favorieten zijn
ongetwijfeld brocciu, coppa en figatelli.
Als je binnen 12 uur in een prachtig vakantiewalhalla wilt staan waar je proeft van de lekkerste specialiteiten dan is Corsica het perfecte vakantieadres.

Riva Bella Spa Resort
Corsica
Frankrijk

FR-S-097
Het vier sterren tellende Riva Bella Spa Resort biedt gasten het hele jaar
door een ontspannen ervaring op een droomlocatie aan zee. Tussen Porto-Vecchio en Batista staat hier een prachtig vakantiepark op je te wachten
waar vrijheid het sleutelwoord is. Ook aan comfort wordt hier veel waarde gehecht. De faciliteiten zijn zo ingericht dat genieten en tot rust komen
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maximaal gestimuleerd worden. In de wellness, aan het strand of in je eigen
accommodatie. Eropuit om te ontdekken wat de omgeving van Riva Bella
Spa Resort in de aanbieding heeft? In het beschermde natuurgebied van 70
hectare kom je even tot jezelf in de ongerepte natuur. Hier beleef je een natuurrijke vakantie zonder beperkingen!

Verblijven naar je eigen zin
Riva Bella Spa Resort zou zichzelf niet zijn als de
verblijven niet maximaal ontzorgen. Je hebt hier
als gast keuze uit een ruim aanbod aan accommodaties waar ontspanning voorop staat. Dat lukt
zeker in de prachtige villa’s, maar ook de lodges,
bungalows en chalets bezorgen het ultieme vakantiegevoel. Gaat er voor jou niets boven kamperen? Ook dan is Riva Bella Spa Resort de aangewezen plek. Huur een stacaravan of kies voor
een kampeerplaats. Genieten van rust, ruimte en
ontspanning zul je sowieso.

Een vakantiepark waar welzijn voorop staat
Het populaire Riva Bella Spa Resort beschikt
over natuurlijke en compleet ingerichte voorzieningen die de ultieme wellnesservaring beloven. Wandel je naar het strand, dan vind je daar
een zee die al in de oudheid werd geroemd om
zijn therapeutische geneeskracht. Na een duik
in het zeewater zul je je als herboren voelen.

behandeling die bij Riva Bella Spa Resort wordt
aangeboden. In de bubbelbaden, in de hammam en zelfs bij massages ervaar je de helende
werking van de oliën. Ook het Turkse stoombad,
de scrubsessies en de schoonheidsbehandelingen laten je even alles vergeten.

Ook het Thalasso Spa Resort op het park is een
plek waar je je welzijn kunt boosten. Zo vind je
hier diverse mogelijkheden om lichaam en geest
even een momentje van welverdiende rust te
gunnen. Kies voor de hydrotherapie met zeewater en voel hoe iedere spier in je lichaam zich
ontspant. Dankzij het gebruik van de Corsicaanse etherische oliën geniet je extra van iedere
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Activiteiten om je gezondheid te stimuleren
Op Riva Bella Spa Resort staat alles in het teken
om gasten weer te voorzien van nieuwe levenslust.
De wellness is daar de uitgelezen plek voor, maar
ook de diverse activiteiten die je op en in de omgeving van de camping kunt ondernemen, voorzien
gasten van hernieuwde energie. Voel hoe spieren
loskomen tijdens een les aquagym, zoek de rust

op tijdens een wandeltocht door de natuur of
stap op de fiets om de omgeving op eigen tempo
te ontdekken. Je conditie in stand houden kan ook
uitstekend met een potje tennis of volleybal.
Zo onder de Corsicaanse zon is vakantiegeluk gegarandeerd!

Wellness in de omgeving
Alleen al bij de gedachte aan het eiland Corsica
ontspan je al. Het eiland weet toeristen buitengewone rust te bieden en ook in de wellnesscentra
word je als gast getrakteerd op een rustgevende
ervaring. Probeer een aantal behandelingen bij
onderstaande aanraders en dompel jezelf onder
in pure heerlijkheid.

1 Bains de Caldane
Een bezoek aan Bains de Caldane garandeert een
geluksmomentje voor iedere soort bezoeker! Het
water van de bassins staat bekend om zijn therapeutische en ontspannende eigenschappen en
is licht zwavelend van aard. Naast de bijzondere
werking van het water is ook de eeuwenoude geschiedenis van het bad bijzonder te noemen. De
bron van Caldane is al bekend sinds de Romeinse
tijd en tot op de dag van vandaag geliefd bij bezoekers.

Niet verwonderlijk, want na twintig minuten in het zuiverende water te hebben gezeten voel je
je als herboren.
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2 Acquavital Spa and fitness
Acquavital Spa en Fitness is een oase van rust die
een breed aanbod aan diensten biedt aan al haar
klanten. Van Chinese massages tot Ayurvedische
behandelingen die aandacht bieden aan het mentale en fysieke aspect: hier kom je als gast uitstekend tot jezelf.

Naast uitgebreide lichaamsbehandelingen krijgt ook het gelaat hier aandacht tijdens een van
de vele schoonheidsbehandelingen.

3 Thermen van Baracci
Bij de thermen van Baracci geniet je van geneeskrachtige waterbronnen op een aangename temperatuur. Hier kun je uitstekend bubbelen in water
met een therapeutische werking en genieten van
intensieve massages. Naast de warmwaterbaden
heb je hier ook een buitenzwembad met zicht op
Olmeto en een jacuzzi.

Reken maar dat je hier echt even los bent van de dagelijkse beslommeringen.

Overige aanraders
Carpe Diem
Spa Center Bastia
Le Spa, Radisson Blu Ajaccio Bay

www.naturisme-rivabella.com
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Genieten van rust en
vrijheid in het ..
mooie Slovenie
Slovenië is een pareltje dat ligt te wachten om ontdekt te worden. Dit prachtige onaangeroerde land in
Midden-Europa verdient een mooi plekje op jouw bucketlist. Met zijn schitterende natuur en rijke historie
raak je hier niet snel uitgekeken. Dankzij buurlanden
als Italië, Oostenrijk, Kroatië en Hongarije is Slovenië
een heel divers land met veel invloeden van buitenaf.
Bij aankomst in het land word je overvallen door
de schoonheid van de natuur. Kletterende watervallen, prachtige alpenlandschappen en majestueuze bergtoppen: ongeacht het seizoen zul je
hier een fijne tijd beleven.

Ontspannen in de
schitterende natuur
van Slovenië

Ideaal voor een
fijne skivakantie.
In welk jaargetijde ga
..
jij Slovenie ontdekken?

Hoewel Slovenië vroeger voldeed als doorreisland,
ontdekken steeds meer reizigers de pracht en praal
van dit gebied. Voor iedere vakantieganger is er
wel wat te beleven. In de omgeving vind je prachtige bouwwerken die het bezoeken waard zijn zoals
kerken en musea. Ben je graag in beweging? Ook
dan kun je hier je hart ophalen. Of je nu graag fietst,
wandelt, kanoot of wilt gaan skydiven: het behoort
allemaal tot de mogelijkheden in dit bijzondere
land. Wil je graag op ontdekkingstocht door de
natuur? Breng een bezoek aan het Nationaal Park
Triglav. Adem de frisse berglucht in en spot diverse
wilde dieren. ‘s Winters wordt het gebied omgetoverd tot een gigantisch winterwonderland.
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Slovenië: een oase voor rustzoekers
Bezoekers van het land ervaren Slovenië als een
oase van rust. Tjilpende vogeltjes overal en het buitengewoon mooie Lake Bled waar je prachtig kunt
wandelen. Wandel bijvoorbeeld door de diepe Vintgarkloof voor een bijzondere ervaring. Bij een bezoek aan Slovenië mag ook een uitstapje naar een
van de thermale baden niet ontbreken voor een
ontspannen vakantiegevoel. Zo weet je zeker dat je
als herboren terugkeert van je vakantie in Slovenië.

Zin in een dagje wellness?
Mogelijkheden te over. Maar doe eens gek en maak
er een echte wellnessvakantie van met alles erop
en eraan. Van “gewoon” ontspannen met een eenvoudige massage tot en met sportief ontspannen
met geleide oefeningen, yoga en overvloedige

SL

wellness service. We hebben een geweldige wellness-route gemaakt in het oosten van Slovenië
(en een wellnesscenter net over de grens in Kroatië). Pik reverentie uit of hop van de een naar de
andere en ontdek de kracht van aandacht en rust.

TERME 3000
Styria ..
Slovenie

SL-A-055
Camping Terme 3000 in de vlakten van Prekmurje is een camping met
faciliteiten op hoog niveau. Gasten dompelen zich onder in het mineraalrijke water, dat meer dan 70 graden Celcius kan zijn, maar wordt afgekoeld tot 36-38 graden. De gasten mogen ook gebruik maken van het
Wellnessprogramma, de gezondheidszorg en het animatieprogramma
van Terme 3000. Adem gezondheid in, adem spanning uit!
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Bij Terme 3000 is baden
een feest!
Rondom Terme 3000 ligt een mooie golfbaan
met 18 holes. In de omgeving liggen prachtige
fietsroutes die je langs de wijngaarden leiden,
maar ook langs groene bossen vol bosvruchten
en champignons.

GEZONDHEID EN ONTSPANNING
GAAN HAND IN HAND BIJ
TERME 3000
Adrenaline liefhebbers zullen genieten van de
buitenruimte van het thermale park met zijn
snelle en leuke waterglijbanen en watersprong.
De Kamikaze waterglijbaan hoort zeker thuis in
de categorie van de dapperen! Je glijdt van een
hoogte van 22 meter het zwembad in, waarbij je
de glijbaan onder je bijna niet raakt.
Het gevoel van vrije val geeft je vleugels! En
terwijl de kids hier vleugels krijgen, kun je er
als ouder misschien even tussenuit glippen
om je onder te dompelen in het warme, zwarte goud van Moravske Toplice. Voel tegelijkertijd de warmte tot in de diepste weefsels van
je lichaam sijpelen. Het zwarte thermale mineraalwater met zijn warmte en rijke chemische
samenstelling verlicht gezondheidsproblemen
van het bewegingsapparaat, reumatische aandoeningen en psoriasis. Laat al je zorgen achter
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Waarom probeer je Prekmurje niet op een
andere manier - op de fiets of met nordic walking-stokken? Wat dacht je van een golfuitdaging in de vorm van de langste fairway van
Slovenië of deelnemen aan een van de vele
sportactiviteiten die camping Terme 3000 gratis voor gasten organiseren?
je en vertrouw je gezondheid toe aan de ervaren
medico/wellness-experts, ga op een smaakreis
door de lokale keuken en ervaar de magie van
Prekmurje in Terme 3000 – Moravske Toplice
met al je zintuigen!

In overeenstemming met de hygiëne-aanbevelingen van het Rijksinstituut voor
Volksgezondheid (NIJZ) en om maximale
veiligheid voor gasten te garanderen, zijn
de niet-gechloreerde natuurlijke baden
(inclusief zwarte thermaal mineraalwaterbaden) uitgesloten van het aanbod tijdens
de coronaviruspandemie.

Neem de kracht van het zwarte water, samengebald in Thermalium cosmetica, mee naar huis

SL

Camping Terme Ptuj
Styria ..
Slovenie

SL A 60
Voor een verblijf midden in de ongerepte natuur ben je bij Camping
Terme Ptuj aan het juiste adres. Op een kleine kilometer van de middeleeuwse stad Ptuj vind je deze camping langs de prachtige rivier de
Drava. De camping heeft zijn bestaan te danken aan het helende, thermale
water. Dit komt van maar liefst 1100 meter diepte en borrelt op 56 graden
celsius. De camping onderscheidt zich daarnaast met de soorten verblijven waaruit je kunt kiezen. Zo kun je kiezen voor een klassieke kampeervakantie of een verblijf in een van de bungalows. Ben je een wijnliefhebber? Verblijf dan in een van de pittoreske wijnvaten. Comfortabel slapen in
Sloveense stijl doe je bij Camping Terme Ptuj.

Op en top vermaak op
Camping Terme Ptuj
‘s Morgens wakker worden met een heerlijk
vers broodje en het geluid van fluitende vogels
om je heen. Wat heeft de dag verder voor je in
petto? Dompel je onder in een van de thermale
binnen- en buitenbaden vlakbij de camping of
geniet van het zonnetje op je ligbed in de zonneweide. Warm op in de sauna of onderga een
fijne behandeling in de wellness. Je op een andere manier in het zweet werken? Sla dan een
balletje op de tennisbaan. Bij Camping Terme
Ptuj kom je zeker toe aan rust en ontspanning.
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Beleef Slovenie vanaf
Camping Terme Ptuj
Camping Terme Ptuj is het ideale uitgangspunt voor een mooie fiets- of wandeltocht.
Dankzij de groene omgeving en prachtige bergtoppen raak je hier niet snel uitgekeken. Gooi
een hengeltje uit in de Drava rivier of beklim
de machtige bergen in de omgeving.

Wellness in de omgeving
Slovenië straalt buitengewone ontspanning
uit. En bij een ontspannen ervaring hoort natuurlijk een bezoek aan een van de thermen
in de omgeving. Kies uit de vele geneeskrachtige baden en moderne wellnesscentra van het
land. Meer weten over welke jij zou moeten bezoeken? Lees dan zeker even mee.

Het prachtige kasteel van Ptuj is zeker het bezoeken waard. Altijd al benieuwd geweest naar
de smaak van een typisch Sloveens wijntje?
Kom wijnproeven in Slovenske Gorice. Ultiem
genieten doe je in de prachtige omgeving van
Camping Terme Ptuj.

www.sava-camping.com
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Kamp Natura/Olimia Thermal Spa
Styria ..
Slovenie

SL-A-069
Kamp Natura in Podcetrek is onderdeel van de Olimia Spa in Podcetrek.
In harmonie met de ongerepte natuur en het heilzame, helende water,
ligt het op het platteland langs de Sotla rivier, meteen naast het Aqualuna thermaal park, met zijn vele water attracties en animatie activiteiten
voor de gehele familie. Een van de glijbanen staat qua hoogte op de 8e
plaats van de wereld!
Daarnaast zijn de campinggasten, tegelijkertijd ook gasten van de Olimia spa. Ze kunnen
relaxen in de thermalia Wellness Centre baden, waar het water is verrijkt met magnesium
en calcium, die broodnodig zijn bij het correct
functioneren van de zenuwen en spieren. Lichaam en ziel kunnen verwend worden in het
Orhidelia Wellness Center, de luxe wereld van
sauna’s en baden.

LAAT JE OP ONTELBARE
MANIEREN PAMPEREN en kom
tot jezelf BIJ KAMP NATURA

Rijke eenvoud
Een landschap zo rijk - met watervoorraden,
diersoorten, bossen, velden en wijngaarden.
Zelfs de mooiste van Europa genoemd en beschermd door UNESCO. Het verbergt duizenden excursie mogelijkheden die alle generaties zullen verrassen. Je kunt actief, casual of
cultureel zijn. Je kunt proeven van de smaken
van lokale wijnen en uitstekende huisgemaakte
gerechten. Je kunt er de legendes van graven
en bandieten ontdekken. Je kunt een heuvel of
zelfs een toren beklimmen. En je kunt gewoon
zitten en genieten van het moment terwijl je
luistert naar de geluiden van de natuur terwijl
je lui kauwt op een grasstengel van de nabijgelegen weide.
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Terug naar jezelf, altijd
een geweldige reis.
Nietsdoen voor beginners en gevorderden bij
Olimia Thermal Spa. Bijzonder water stijgt op
uit de diepten van het hart van Kozjansko. het
raakt het lichaam van binnen en van buiten. De
helende kracht ervan is al lang bekend. Olimia
Thermal Spa, dat fascineert met zijn architecturale perfectie, integratie in een groene omgeving en kleurrijk aanbod voor gezondheid, welzijn en een evenwichtig leven, is gebaseerd op
de natuur. Er is een wereld. En nog een. Olimia
Thermal Spa voor zelfontwaken.

www.terme-olimia.com/en

VERLIEFD OP DE KRACHT VAN
DE NATUUR EN HET THERMALE
WATER
HR

CAMPING VITA - TERME TUHELJ
Zagreb..
Kroatie

rens in
Net over de g

Kroatie

HR-A-166a

ERVAAR HET KROATISCHE
ZAGORJE, EEN BESTEMMING
MET DUIZEND GEZICHTEN.
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Camping Vita: Op maar 45 minuten rijden van de Kroatische hoofdstad Zagreb, in de buurt van Tuheljske Toplice, ligt camping Vita. Terme Tuhelj ligt in het hart van het Kroatische Zagorje, een toeristische
bestemming die vele culturele en historische bezienswaardigheden,
prachtige kastelen, kerken, aantrekkelijke musea, vele landelijke herbergen en wijnroutes combineert.
Terme Tuhelj is een ideale uitvalsbasis voor het
verkennen van Zagorje, op slechts een paar kilometer van vele attracties. Zagorje heeft een
prachtige natuur. Rust, stilte en ongerepte natuur zijn adembenemend. Ontdek de natuurlijke schoonheid van het Kroatische Zagorje.
Vergeet de souvenirs niet, waarvan we peperkoek en houten speelgoed aanbevelen die op
de Immaterieel Cultureel Erfgoedlijst staan

WELKOM in de wereld
van Art&Spa-ervaringen bij CAMPING VITA/
TERME TUHELJ
Ervaar tijdloze architectuur die is gecomponeerd in de natuur. Het voelt alsof je een
sprookjeswereld binnenstapt. Geniet van
het comfort van moderne kamers en camping
die zijn ontworpen volgens een scenario om
je thuis te laten voelen. Voel de kracht van geneeskrachtig thermaal water. De combinatie
van waterattracties in binnen- en buitenzwembaden zijn voor jong en oud een belevenis. Beleef een bijzondere wereld waar Finse
sauna’s en stoomsauna’s een uniek theatraal
beeld bieden. Het SPAeVITA Center creëert met
aromatische oliën, lichte muziek en speciale
wellness-rituelen unieke momenten die jouw
zintuigen prikkelen en je nieuw leven inblazen.

www.terme-tuhelj.hr/en

ONTDEK HIER
DE GEHEIMEN
VAN WELLNESS
EN WELZIJN
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Camping Terme Catez
Styria ..
Slovenie

SL-A-070
Op zoek naar een avontuurlijke
vakantie voor alle generaties? De
Piratenbaai, samen met de animatie en Thermale Rivièra garanderen een opwindend verblijf.
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Wellness ervaringen
die je verwachtingen
overtreffen.

GA OP AVONTUUR
VANAF CAMPING
TERME CATEZ
Er is zoveel te beleven op Terme Catez, dat je
misschien helemaal niet weg wilt. Maar voor
het geval dat.... Terme Catez is een geweldig
startpunt voor trips naar Brezice, de wijnroute
Bizeljsko-sremiska met zijn ontelbare wijnkelders; het middeleeuwse kasteel in Mokrice of
het Posavski museum; de steden Ljubljana,
Zagreb of Plitvice.

Catez Thermal Spa is de grootste thermale
bestemming en het op een na grootste toeristische centrum van Slovenië. Het aanbod is
gebaseerd op geneeskrachtige bronnen die al
in het begin van de 19e eeuw als de warmste in
de wijde omtrek werden beschouwd. het is een
ware schatkamer van gezondheid en biedt eindeloze mogelijkheden voor ontspanning, recuperatie en waterplezier. Genoeg redenen voor
alle leeftijden om in elk seizoen te bezoeken.

Kamperen op Camping Terme Catez is een
ware belevenis voor jong en oud. Neem een verfrissende duik in een van de binnen- en buitenzwembaden terwijl de kinderen roetsjen van
de supergrote en uitdagende glijbanen. Maar
er is ook ruimte voor ontspanning. Zo heeft de
camping luxe spa- en wellness-faciliteiten.
Laat je masseren, zwem in een van de thermale
baden of ontspan in de sauna.

www.terme-catez.si/nl
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Ultiem ontspannen in
het berglandschap
van Zuid-Tirol
In het schitterende Zuid-Tirol staat
je een ontspannende vakantie te
wachten. Met maar liefst 300 zonuren per jaar keer je volledig uitgerust en vol vitamine D terug van
vakantie. Adem de frisse berglucht
in en geniet van de veelzijdigheid van dit gebied. Van prachtige
naaldbossen tot aan submediterrane dalen met bijbehorende palmen, je vindt het in Zuid-Tirol. Hou
je van een combinatie van actief en
ontspannen vakantie vieren?
Dan kun je hier je hart ophalen, want fietsliefhebbers, wandelfanaten en bergbeklimmers beleven hier een fijne tijd. Beklim bijvoorbeeld de
Ortler. Dit is met 3905 meter de hoogste berg van
Zuid-Tirol.
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Tot rust komen in de
prachtige omgeving
van Zuid-Tirol
Als er een regio geschikt is voor een ontspannen vakantie, dan is het Zuid-Tirol wel. Met
zijn schone berglucht en kraakheldere bergbeekjes is het dé ideale plek voor een fijne wellnessvakantie.
Maak een mooie wandeling door de natuur
van de Dolomieten of breng een bezoek aan
een van de heerlijke thermen. Merano/Meran
is een heus walhalla om echt te ontspannen.
In deze stad neem je een fijn bad met water uit
de bron van de berg Vigiljoch.
Wil je een dag ontspanning voor het hele gezin? In Zuid-Tirol vind je diverse baden en
waterparadijzen. Neem je kinderen bijvoorbeeld mee naar zwemparadijs Acquafun. Hier
roetsjen ze van de leukste glijbanen en doen
ze een bommetje in het grote zwembad.

Volledig uitgerust
terugkeren van de reis
naar Zuid-Tirol
Naast de prachtige natuur zijn er diverse plekken die een bijzondere energie uitstralen, zoals
de serene rust die je ervaart in de bossen of de
prachtige kloosters die je doen terugkeren naar
de basis. De historische burchten, kapellen en
kerken bieden ruimte voor meditatie. Samen

IT

met het unieke landschap krijg je hier de kans
om tot jezelf te keren. Breng bijvoorbeeld een
bezoek aan het Vredespad bij Caldaro/ Kaltern.
Deze route voert je langs oude kerkelijke ruïnes
en andere prachtige architectuur.

Camping Vidor & Family Wellness Resort
Tirol..
Italie

IT B
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Camping Vidor & Family Wellness Resort is dé plek voor een ontspannen
vakantie. Je vindt deze camping in het hart van de Dolomieten. Geniet van
een panoramisch uitzicht op het Sella-gebergte. Overal waar je kijkt zie je
de prachtige naaldbomen van het gebergte. Op de gras- en steenachtige
bodem settel je je voor een fijne vakantie. De ruime plekken beschikken
over elektriciteit, een gasaansluiting en kabel TV. Bij Camping Vidor & Family Wellness Resort geniet je van je welverdiende vakantie in stijl.
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Beleef de Dolomieten vanaf Camping Vidor &
Family Wellness Resort De schitterende omgeving van de Dolomieten
draagt bij aan een ontspannen vakantiegevoel.
Een fijne wandeling maken door het bos of even
lekker joggen is vaak al erg ontspannend. En wist
je dat er in deze omgeving ook bosbaden zijn? Deze
baden staan bekend om hun balans herstellende
werking.
Even echt tot rust komen en een worden met de
natuur doe je hier. Zuid-Tirol barst van de mogelijkheden voor een vakantie vol ontspanning.

Wellness in de omgeving
De omgeving van Zuid-Tirol is uitermate geschikt voor een ontspannen vakantie. Breng
bijvoorbeeld een bezoek aan de thermen in de
stad Merano/ Meran of ervaar de helende werking van het water bij Bad Moos. Meer weten
over wellness in de omgeving van Zuid-Tirol?
Lees dan zeker even mee.

1 Magnifieke wellness op Vidor zèlf!
Camping Vidor & Family Wellness Resort heeft
uitgebreide en zéér luxe wellness faciliteiten. Massages, hot stones, een indoor zwembad met het
meest panoramische uitzicht ter wereld, kleurtherapie, you name it en het is er... Luxe en relax in
optima forma!

Tip: informeer bij de vriendelijke mensen van de receptie naar de arrangementen. En: sluit zo’n
zalig verwen dagje zéker af in het Tóprestaurant dat er eigenlijk bovenop is gebouwd!
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2 Aqua Bad Cortina
De thermale baden van Aqua Bad Cortina vind je
in San Vigilio - San Martin. Deze baden zijn ideaal voor een periode van ontspanning. Midden in
de Dolomieten kom je helemaal tot rust door het
heerlijke water van de baden.

Verwen jezelf met een bezoek aan het unieke zilveren kwarts bad.

3 Bad Moos
Bij Bad Moos ervaar je authentieke ontspanning in
Sesto. Ervaar de helende werking van de sulfaatbaden en geniet van warmte in een van de sauna’s.
Daarnaast boek je hier een fijne Thaise massage
of bubbel je in de jacuzzi. Neem ook zeker even
plaats in de eetzaal voor een goede maaltijd om
daarna bij te kleuren onder de zonnebank.

Bij Bad Moos is er voor ieder wat wils.

Overige aanraders
Bad Salomonsbrunn
Spa- & zwembadcomplex CASCADE
Mar Dolomit

www.campingvidor.it

Wellness

51

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

