12x Pauze op weg
CAMPINGS MET EEN EXTRAATJE

naar het zuiden

Een uurtje of zeven, acht in de auto en de koek is meestal wel op. Tijd om de eerste afslag te
nemen en de vakantie te beginnen! Deze campings weten precies wat je nodig hebt onderweg.
TEKST Margot Eggenhuizen
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Verzekerd zijn
van een (passanten)plaats,
een plek aan
tafel of
wellness?
Reserveer dan
vooraf, zeker
in het hoogseizoen.

80

België

229 km vanaf Utrecht

330 km vanaf Utrecht

Duitsland

De biefstukken van camping
Officiel in Arlon zijn al jaren een
dikke hit bij passanten. Het
geheim: heel heet bakken in
geklaarde boter. ‘Niet te versmaden’, luidt de recensie van kampeerders. Je kunt de caravan
gekoppeld laten staan, dus er is
alle tijd voor een after-dinnerduik in het campingzwembad
dat is gevuld met bronwater.

Rijd je via Zuid-Duitsland naar
je vakantiebestemming, dan
kun je je verheugen op een
relaxte stop onderweg. Verkwikkende kuuroorden weten wel
raad met vermoeide reizigers.
De kuurcamping in Bad Wörishofen is zo’n plek waar je terecht
kunt voor kneipptherapie, massages en andere wellnessbehandelingen. Vooraf wel reserveren.

KAMPEREN MET
ROOMSERVICE

STOPPEN VOOR EEN
STUKJE BIEFSTUK
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Alsof het je eerste vakantiedag,
je verjaardag en moeder- of
vaderdag ineen is: ontbijt op
bed, gewoon op de camping!
L’Escargot in de Ardennen biedt
roomservice voor kampeerders,
compleet met een eitje, verse
jus, verschillende broodjes en
croissants. Je gaat misschien iets
later weer op pad, maar de
vakantie is wél begonnen.
Camping L’Escargot
in Theux

Je vindt deze camping aan de
rand van de Hoge Venen en
Ardennen, op 300 meter hoogte
en met zicht op beboste heuvels.
Kampeerders vinden vaak dat het
weer hier op de heuvel beter is
dan elders. Rond het terrein staan
hagen, planten en bomen. De
plaatsen hebben water, stroom en
afvoer. Er is een jacuzzi in de buitenlucht en een sauna.
adres Jevoumont 39, Theux
t (0032) 8785 3845
i www.lescargot.be
www.anwbcamping.nl/78677
gps 50.52417, 5.80531
open 24 maart-2 oktober
terrein 0,8 ha, 16 toeristische
staanplaatsen, 6 huur
bij snelweg E25 en E42

Camping Officiel
in Arlon

Een nette passantencamping met
veel bloemen en bomen. Een
gedeelte van de camping is glooiend, maar er zijn plankjes beschikbaar om de caravan of camper
toch waterpas te zetten. Je mag
gekoppeld overnachten en de
combinaties staan zó geparkeerd
dat je moeiteloos kunt in- en uitrijden. Late aankomst? De receptie is 24 uur per dag bereikbaar.
adres Route de Bastogne 373,
Arlon
t (0032) 6322 6582
i www.campingofficiel.be
www.anwbcamping.nl/74966
gps 49.70311, 5.80779
open hele jaar
terrein 1,4 ha, 80 toerplaatsen
kampeerkorting ANWB Camping Key Europe, ACSI
bij snelweg E411/E25

762 km vanaf Utrecht

KUREN OM OP
KRACHTEN TE KOMEN
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Kur und Vitalcamping
in Bad Wörishofen

Aan de rand van ‘kneippstad’ Bad
Wörishofen vind je deze camping.
Het terrein is begroeid met loofen naaldbomen en heggen. Voor
tenten is er een apart kampeerveld. Er is een uitgebreid wellnessaanbod op het terrein, maar ook
op 500 meter afstand van de
camping: Therme Bad Wörishofen, met baden en sauna’s.
adres Walter-Schulz-Strasse 4,
Bad Wörishofen
t (0049) 8247 9973 735
i kurcamping-bad-woerishofen.de
www.anwbcamping.nl/23868
gps 48.02429999, 10.598
open 1 maart-6 januari
terrein 1,2 ha, 55 toeristische
staanplaatsen, 13 vast, 1 huur
kampeerkorting ANWB Camping Key Europe
bij snelweg 96

Onderweg
overnachten
wordt een
feestje
81

Camping Lazy Rancho

Domaine Bonneblond (zie pagina 85)

Camping La
Rhue (zie
pagina 85)
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Hier weten ze
wat je nodig hebt
na een lange rit
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851 km vanaf Utrecht

484 km vanaf Utrecht

Frankrijk

581 km vanaf Utrecht

Op de hot tub van camping Lazy
Rancho bij Interlaken kun je je
de hele dag al verheugen. Niet
alleen omdat hij in de buitenlucht staat en je een mooi zicht
hebt op de omliggende bergen,
maar ook omdat je er lokale
biersoorten of wijnen van een
nabijgelegen wijngaard kunt
proeven. Je krijgt je drankje ín de
hot tub geserveerd.

Op weg naar het zuiden zou je
zomaar de mooiste plekken
voorbij sjezen. Waarom als eerste stop geen romantische avond
in de stad van de amour: Parijs?
Camping Indigo Paris Bois de
Boulogne is makkelijk bereikbaar – je hoeft niet dwars door
het centrum te rijden – en met
een campingpendelbus of huurfiets zit je zó in hartje stad.

Na alle tussendoortjes onderweg
is er niets fijner dan plaatsnemen aan een gedekte dinertafel.
Sommige Franse campings bieden table d’hôte: aanschuiven en
mee-eten. Wat de pot schaft,
weet je vooraf niet, maar camping Entre les Sources maakt er
elke dag weer een driegangenfeestje van. Ook verkrijgbaar:
ontbijt en lunchpakketjes.
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Camping Lazy Rancho
in Unterseen

Veel staanplaatsen op deze camping bieden een panoramisch uitzicht. Het kampeerterrein is verdeeld in verschillende veldjes met
een ondergrond van gras. Ook zijn
er verharde staanplaatsen voor
campers. Behalve een hot tub is
er ook een sauna in een houten
vat. Deze wellnessfaciliteiten kun
je het best minimaal een dag van
tevoren boeken.
adres Lehnweg 6, Unterseen
t (0041) 33822 8716
i www.lazyrancho.ch
www.anwbcamping.nl/47822
gps 46.68585, 7.83089999
open 29 april-23 oktober
terrein 1,6 ha, 90 toeristische
plaatsen, 51 vast, 8 huur
bij snelweg 8

ROMANTISCH
STEDENTRIPJE
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Camping Indigo Paris
Bois de Boulogne in Parijs

De camping ligt bij het populaire
stadspark Bois de Boulogne, in
het westen van Parijs. De
staanplaatsen zijn van elkaar
gescheiden door bomen en
paaltjes. Er is een apart veld voor
tenten. Geen zin om alles uit te
pakken? Dan kun je ook een
ingerichte glampingtent, stacaravan, cottage of woonwagen
huren, ook voor één nacht.
adres 2 Allée du Bord de l’Eau,
Bois de Boulogne, Parijs
t (33)14524 3000
i www.camping-indigo.com
boek deze camping via
www.anwbcamping.nl/48287
gps 48.86843333, 2.23471667
open hele jaar
terrein 7 ha, 435 toeristische
staanplaatsen, 75 huur
bij snelweg Phériphérique West
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Zwitserland
DOBBEREN IN
DE HOT TUB
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AANSCHUIVEN VOOR
HET DINER
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Entre les Sources
in Grandrupt-de-Bains

Achter een oude boerderij in de
Franse Vogezen ligt deze camping. Rond het kampeerterrein
staan struiken en bomen, met
doorkijkjes naar de heuvels in de
omgeving van de camping. Er zijn
staanplaatsen met schaduw en
meer open plekken. Voor ontbijt
en diner kun je terecht in de huiskamer van de boerderij. ’s Avonds
is er een kampvuur.
adres 17 L’Autre Bout,
Grandrupt-de-Bains
t (0033) 32930 9738
i www.tussendebronnen.nl
www.anwbcamping.nl/100017
gps 48.06118, 6.18894
open 1 mei-15 september
terrein 1 ha, 7 toeristische
staanplaatsen, 8 huur
bij snelweg A31 en E23

593 km vanaf Utrecht

822 km vanaf Utrecht

Campingeigenaren Huib en
Myriam Hardeman van camping
Les Trexons in de Franse Vogezen weten waar ze zelf behoefte
aan hebben na een lange autorit:
een lekker kopje koffie. En precies daarmee verwelkomen ze
ook hun eigen gasten. Een Brabants bakkie, noemen kampeerders de ontvangst, want je krijgt
er een gezellig praatje bij.

Na een dag op de snelweg is een
teug boerenbuitenlucht meer
dan welkom. Geen uitlaatgassen
en dampend asfalt, maar vers
gemaaid gras en de geur van
zomerse aarde. Geen ronkende
motoren, wel twietende vogels
die je volledig laten vergeten hoe
je op deze plek terecht bent
gekomen. Zo kun je er weer
honderden kilometers tegenaan!

BRABANTS BAKJE
KOFFIE EN EEN
PRAATJE
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Camping Les Trexons
in Gerbépal

’s Zomers staan er veel Nederlandse gezinnen op deze camping.
De staanplaatsen liggen deels op
terrassen, deels op een open veld.
Er zijn een kinderruimte met boeken, tv, video en spelletjes, een
buitenspeeltuin en een opbouwzwembad. In de visvijver zit karper
en forel. Je kunt brood bestellen
en ’s avonds is er regelmatig friet
of pizza.
adres 36 Les Trexons, 88430,
Gerbépal
t (0031) 62277 6595
i www.camping-lestrexons.com
www.anwbcamping.nl/61318
gps 48.13472, 6.91263
open 21 mei-11 september
terrein 3,5 ha, 40 toeristische
staanplaatsen, 11 huur
bij snelweg E23

EEN VLEUGJE
boeRENBUITENLUCHT
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Le Petit Chaumont
in Saint-Priest-en-Murat

Deze mini-camping op het platteland ligt in de Auvergne. De
staanplaatsen zijn circa 150 m2
groot en liggen achter de boerderij
van de Nederlanders Bart en
Trudy Welink. Er zijn vijf caravanof tentplaatsen met stroom en er
is een passantenplek. Voor een
week zijn er ook een tweepersoons
gîte en een compleet ingerichte
tunneltent te huur.
adres 03390 Saint-Priesten-Murat
t (0033) 47007 4744
i camping-lepetitchaumont.com
gps 46.22419, 2.52300
open 1 mei-31 oktober
terrein 2 ha, 6 toeristische
staanplaatsen, 2 huuraccommodaties
bij snelweg A71

859 km vanaf Utrecht

SANTÉ! MET EEN
GLAASJE BEAUJOLAIS

De Route du Soleil wordt een
reisdoel an sich als je er tussendoor even af gaat. Vlak bij de A6
ligt een camping à la ferme met
verstand van wijnzaken. In het
proeflokaal kun je de wijnen testen van dit domein in het hart
van de Beaujolais. Of trek een
fles open bij de caravan en kijk
uit over de glooiende wijngaarden rondom.
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Camping à la Ferme
Bossan in BlaceretBlacé

Het kampeergedeelte bij deze
wijnboerderij is vlak en de staanplaatsen hebben beschutting van
verschillende soorten begroeiing.
Ze liggen bijna allemaal in een cirkel, rond een binnenplaatsje met
een boom en een drinkwaterkraan. Wijn is te koop. De camping ligt niet ver van de Route du
Soleil, zo’n veertig kilometer ten
noorden van Lyon.
adres Route de Salles, D20,
69460 Blaceret-Blacé
t (0033) 47467 5636
i www.bossan.tk
www.anwbcamping.nl/68059
gps 46.04744, 4.66031
open eind maart-eind oktober
terrein 0,2 ha, 5 toeristische
staanplaatsen
bij snelweg A6
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Camping De Bois-Redon

788 km vanaf Utrecht

WELLNESS BIJ DE
ONDERGAANDE ZON

Dat is even wat anders dan de
snelweg: een 600 meter lange
oprijlaan over het landgoed van
Domaine Bonneblond. Aan het
einde wacht een fijne plek om te
wandelen, naar de ondergaande
zon te kijken of bij het kampvuur
te zitten. En je kunt hier een wellnessbehandeling boeken, want
een van de managers is ook professioneel masseur!
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Domaine Bonneblond
in Saint-Désiré

Zo gezellig bij de
tent lijkt het
dampende asfalt
al snel ver weg
84

Sinds dit voorjaar vind je op het
69 hectare grote landgoed Bonneblond een camping met daarbij
een zwem- en vismeer. Het terrein
ligt in een heuvelachtig landschap. Voor kinderen zijn er speeltoestellen – waaronder een reuzeschommel en een reuzewip – en
een kinderboerderij. Een paar keer
per week kun je aanschuiven voor
een table d’hôte.
adres Bonneblond,
03370, Saint-Désiré
t (0033) 60645 4897
i www.bonneblond.nl
gps 46.5163046, 2.410241
open 5 mei-medio oktober
terrein 2 ha, 9 toeristische
staanplaatsen en 4 huuraccommodaties
bij snelweg A71

924 km vanaf Utrecht

1.085 km vanaf Utrecht

Als je mazzel hebt – of gewoon
gevoel voor planning – sta je op
camping La Rhue op de avond dat
er in het concertcafé een topband
speelt. Minimaal één keer per
week is er livemuziek in de voormalige boerenschuur. Van folk tot
blues, maar ook Franse chansons
en rockabilly. Voetjes van de
vloer, in plaats van op het gaspedaal.

Onderweg naar Spanje en is het
vakantiegevoel nog ver te zoeken?
Plan dan een nachtje ten noorden
van Montauban, dicht bij de A20.
De eikenbomen op camping De
Bois-Redon staan in de ideale
positie om er een hangmat tussen
te spannen. Liggen en luieren
maar! Heb je zelf geen hangmat
bij je, dan kun je er een van de
camping lenen.

EVEN BEWEGEN
NA EEN LANGE RIT
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Camping La Rhue
in Jumilhac-le-Grand

Op het erf van een voormalige
Périgord-boerderij ligt camping La
Rhue. Maar er is meer: gîtes, een
concertcafé en een zwembad tussen oude schuurmuren. De ruime
staanplaatsen kijken deels uit
over fruitbomen, velden met wilde
bloemen en een vallei, of liggen
deels meer beschut onder hoge
bomen. Er is een broodservice en
soms table d’hôte.
adres Rhue, D80,
24630, Jumilhac-le-Grand
t (0033) 55352 4302
i www.la-rhue.com
www.anwbcamping.nl/75883
gps 45.48102, 1.07279
open 15 april-30 oktober
terrein 1 ha, 12 toeristische
staanplaatsen en 3 huur
bij snelweg A20

RELAXEN IN DE
CAMPINGHANGMAT
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Camping De BoisRedon in Septfonds
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Op dit licht glooiende, bosachtige
terrein liggen veel staanplaatsen
tussen de bomen. Vrijwel overal
kun je een hangmat ophangen. Er
zijn tafeltennistafels, een jeu-deboulesbaan, speeltuintje, trampoline en zwembad. Je vindt hier ook
een eenvoudig eetcafé, een broodservice in het hoogseizoen en een
barbecueplaats.
adres 10 Chemin de Bonnet,
82240, Septfonds
t (0033) 56364 9249
i www.campingdeboisredon.com
www.anwbcamping.nl/75602
gps 44.18271, 1.60351
open hele jaar
terrein 2,5 ha, 30 toer, 6 huur
kampeerkorting ANWB Campign Key Europe, ACSI
bij snelweg A20
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