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anwb.nl/kamperen

Wordt het Zwitserland met uitzicht op een klein bergmeer, een hangmat tussen 
de bomen in Finland of het rustieke Franse platteland? Kleinschalige campings 
waar de beleving van rust en natuur voorop staat zijn er volop in Europa. En wij 
hebben die mooie plekken voor je gevonden! 

Op de maar liefst 2300 campings in deze ANWB gids Kleine Campings 2018 kun 
je heerlijk ontspannen in een groene omgeving. Je hebt er de ruimte, maar soms 
ook (luxe) voorzieningen bij de hand.

Op pagina 13 lees je hoe je snel en gemakkelijk de weg vindt naar foto’s, 
� lmpjes en veel (extra) informatie over de campings in deze gids. Zo vind je op 
anwbcamping.nl een uitgebreide routebeschrijving per camping. Ook kun je de 
campingreviews lezen van andere kampeerders.

Sommige campings bieden aantrekkelijke kortingen als je in het bezit bent van 
de ANWB Kampeerkaart CKE. Op pagina 8 vind je alle voordelen op een rij.

Veel kampeerplezier!

Zoek en boek 
je camping op anwbcamping.nl 

Heb je in deze ANWB gids Kleine Campings 2018 een leuke 
camping gezien? Op anwbcamping.nl vind je nog veel meer 
informatie over dit kampeerterrein, zoals een uitgebreide 
routebeschrijving, een omschrijving van de verschillende 
staanplaatsen en/of huuraccommodaties en bij veel 
campings ook reviews van andere kampeerders. Sommige 
campings zijn direct boekbaar, zodat je snel verzekerd bent 
van een plek!

In totaal vind je meer dan 9.000 campings op 
anwbcamping.nl. Aan de hand van zoekcriteria als regio, 
thema, ligging of de rij-afstand vind je snel de camping 
die bij jou past.

Harm Jan Buruma
ANWB Kamperen

PS Wil je op de hoogte blijven van het allerlaatste kampeernieuws? 
Schrijf je dan in voor de nieuwsbrief op anwb.nl/aanmeldennieuwsbrief.

2300 campings in 't groen

Zoek & boek online
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www.camping-du-pas-des-biches.compbergeaud@wanadoo.fr

- Au cœur des Charentes -

Camping 
du Pas des Biches

Camping l' île Cariot
Rue du Huit Mai
85450 Chaille-les-Marais
+31675702413
www.camping-chaille-les-marais.com
gps 46,31037; -0,99187
open 1.4-30.9
90-150 m² 38 toer 12 huur

 Chaille-les-Marais (Vendée) Nabij de omzoomde grachten van de Marais Poitevin ligt deze 
langwerpige camping in een groene omgeving. De staan-
plaatsen hebben voldoende schaduw door de weelderige 
vegetatie en de bomen. Er is een openluchtzwembad met 
een kleuterbadje. Je kunt vanaf de camping een kano-, � ets- 
of wandeltocht starten. Ook zijn er in de omgeving diverse 
mogelijkheden om te vissen. De camping verhuurt � etsen en 
kano’s. anwbcamping.nl/200131
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Laag € 17,15
1.4-6.7; 26.8-30.9

Hoog 5%
7.7-25.8

Huur 10%/2n
1.4-7.7; 25.8-30.9
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Camping Le Touroulet
24800 Chalais
+33553552359
www.camping-touroulet.com
gps 45,50266; 0,91452
open 1.3-30.11
80-100 m² 10 toer

 Chalais (Dordogne) Deze camping ligt bij een oude watermolen, aan de oever 
van de rivier de Touroulet waar men goed kan vissen. De 
standplaatsen zijn verdeeld over drie terreinen. Er is een apart 
gebouwtje waar een kookgelegenheid in is gerealiseerd. Er 
is een opbouwzwembad. Het sanitair is simpel en schoon. 
anwbcamping.nl/67433
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Laag € 19,00
1.3-31.5; 1.9-30.11
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Camping Bois de Saint Hilaire
Route de la Gare
86190 Chalandray
+33549602084
www.camping-st-hilaire.com
gps 46,66768; -0,00267
open 6.4-30.9
80-150 m² 38 toer

 Chalandray (Vienne) Het kampeerterrein ligt in een bos. De standplaatsen zijn 
gescheiden door een natuurlijke begroeiing van struiken 
en bomen en bieden voldoende beschutting. Het sanitair is 
eenvoudig en schoon. Het terrein beschikt over sport- en spel-
faciliteiten en een overdekte recreatieruimte met een kleine 
bibliotheek. Er staan picknicktafels en in het bos ligt een mid-
getgol� aan. Zie advertentie. anwbcamping.nl/74666

=ů € 25-35  M ω =” ¿ =) R a b =* 38 † } 

| 10 ¢ A u l =+ ū ¨ 0,75 km =, ° ¹ 0-50 m 

=- Ç Í =π ÿ =Ű 829 km  

Laag € 17,50
1.4-30.6; 27.8-30.9

Hoog 5%
1.7-26.8
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Spiegelburg Camping
Zella 2
34346 Hann. Münden
+495541904711
www.spiegelburg-camping.de
gps 51,395; 9,72517
open 31.3-26.9
140-160 m² 38 toer

 Hann. Münden (Niedersachsen) Het vlakke, langgerekte terrein ligt tussen de rivier de Werra 
en een weg, in het bosrijke en heuvelachtige natuurpark 
Hann. Op het terrein groeien enkele naaldbomen. De weg en 
een spoorlijn liggen binnen gehoorsafstand. Het restaurant en 
het eenvoudige, schone sanitair liggen aan de overkant van 
de straat. De receptie van de camping is in het nabijgelegen 
hotel. anwbcamping.nl/22542

=ů <€ 25  M ω =” ¿ =* 38 † { 16 ¢ A u =+ ¥ 

¤ ¨ 5 km =, ² 9 km ° 9 km =π ý ÿ =Ű 403 km  

Laag € 17,00
1.4-6.7; 25.8-31.10

Special Deal
7=6 (plaats); 

14=12 (plaats); 
21=18 (plaats)

1.4-6.7; 25.8-31.10
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Camping Nüßleshof
Nüßleser Straße 60
98597 Heßles
+493683403956
www.feriensiedlung-nuessleshof.de
gps 50,76300; 10,416
30 toer 16 huur

 Heßles (Thüringen) Het glooiende terrein ligt in een mooi klein dal. Bomen bieden 
schaduw en beschutting. Staanplaatsen liggen op gras en 
een deel heeft veel schaduw en een ander deel weinig. Fietsen 
zijn te huur en je kunt gebruikmaken van een keuken en een 
barbecueplaats. Het is een prima uitvalsbasis voor wandelin-
gen en � etstochten in de omgeving rijk aan bezienswaardig-
heden. Deze camping is niet door de ANWB geïnspecteerd. 
anwbcamping.nl/79686
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Campingplatz Münsterblick Breisach
Hochstetter Str. 11
79206 Hochstetten
+49766793930
www.adler-hochstetten.de
gps 48,01897; 7,60840 open 23.3-4.11
70-100 m² 45 toer 3 vast

 Hochstetten 
(Baden-Württemberg)

Het terrein ligt in de grote tuin van hotel-restaurant Zum 
Adler in het centrum van het dorp Hochstetten. De afge-
bakende standplaatsen liggen op een kampeerweide in de 
schaduw van hoge loof- en naaldbomen. Caravans langer 
dan 8 m worden niet toegelaten. Langs het terrein lopen 
verschillende, soms grensoverschrijdende, � etsroutes. 
anwbcamping.nl/36911
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Camping Schloss Issigau
Altes Schloss 3
95188 Issigau
+4992937173
www.schloss-issigau.de
gps 50,37415; 11,7212
open 1.1-7.1; 15.3-31.10; 15.12-31.12
80-120 m² 40 toer 11 huur

 Issigau (Bayern) Licht geaccidenteerd terrein aan de rand van het stadje. De 
niet-afgebakende standplaatsen liggen op de binnenplaats 
van het Schloss Issigau en in de tuin, die is verdeeld over meer-
dere terrassen. In het slot zijn de receptie en het restaurant 
gehuisvest. De camping is tevens geschikt als passantencam-
ping. E-bikes zijn te huur. anwbcamping.nl/36939
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Laag € 24,00
15.3-15.4; 10.10-
31.10; 18.12-31.12

Huur 5%/3n
15.3-15.4; 10.10-
31.10; 18.12-31.12

Special Deal
14=12 (plaats)

15.3-31.10
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