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Topcampings België

Ontdek het best
Westende

Nieuwpoort

Bassevillestraat 141
8434 Westende
Tel. België: 084 36 00 52
Tel. Nederland: 070 89 00 643

Brugsesteenweg 49
8620 Nieuwpoort
Tel. België: 084 36 00 52
Tel. Nederland: 070 89 00 643

Met trots presenteren wij de nieuwe brochure van BestCamp. Je vindt hierin topcampings in de
Belgische Ardennen, aan de Belgische kust en in Belgisch Limburg!
Topkwaliteit
Onze campings beschikken over huuraccommodaties
van topkwaliteit. Kies voor een luxe stacaravan,
een sfeervol chalet of een compleet ingerichte
bungalowtent. Beschik je zelf over een caravan, camper,
vouwwagen of tent, dan heb je de keuze uit ruime
kampeerplaatsen. Bijvoorbeeld in de bossen, aan een
rivier, vlakbij het strand of met een prachtig uitzicht.
‘Tof‘ voor kinderen
Veel gezinnen met kinderen kiezen voor onze
campings vanwege de voorzieningen en uitgebreide
recreatieprogramma’s. Uniek zijn de Kabouter Plop
Familietenten. Deze ruime huurtenten heeft BestCamp
ontwikkeld in samenwerking met Studio 100 en De
Vrijbuiter. Plopsa fans combineren een verblijf op onze
campings met een onvergetelijk bezoek aan Plopsaland
in De Panne, Coo of Hasselt!
Actief
Zijn de kinderen al wat groter of ben je zelf een
durfal… op de campings worden uitdagende sportieve
activiteiten aangeboden voor het hele gezin.
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Gediplomeerde en ervaren instructeurs bieden
verschillende gevarieerde buitensportprogramma’s aan
waarbij uiteraard rekening wordt gehouden met het
niveau van de deelnemers.
Natuur
Natuur is een belangrijk thema bij BestCamp. Alle
campings bevinden zich in een mooie en landelijke
omgeving, omgeven door bossen, heide of duinen.
Op vier campings in de Ardennen kunnen de kinderen
zelfs deelnemen aan een heus Ardennen Rangers
programma!

Nieuwe website
Op onze vernieuwde website www.bestcamp.nl vind je
uitgebreide informatie over onze campings in België en
Nederland en de actuele prijsinformatie.
Wij kijken er naar uit je te mogen begroeten op één van
onze campings!
Het team van BestCamp
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Max. aantal personen

Huuraccommodaties
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huuraccommodatie?
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* Je maakt gebruik van de sanitaire voorzieningen op de camping.
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Een accommodatie huren
Wel zo makkelijk en comfortabel

Steeds meer mensen kiezen voor hun zomervakantie of
kortere vakantie in het voor- of naseizoen voor het huren
van een accommodatie. BestCamp biedt je een brede keuze
uit eersteklas accommodaties op verschillende campings
en vakantieparken. Het aanbod varieert van vrijstaande
bungalows en uiteenlopende typen stacaravans tot compleet
ingerichte tenten.

Maar ook voor het huren van een groot vakantiehuis (max. 12 personen), een
kampeerbungalow of bungalenne kun je bij BestCamp terecht.
Gegarandeerd dat er in ons aanbod ook voor jou een geschikte accommodatie bij zit!

Op de volgende pagina’s presenteren wij de verschillende typen huuraccommodaties.
Voor meer foto’s, informatie of een prijsopgave kun je terecht op www.bestcamp.nl.
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Tenten huren
Wil je het pure kampeergevoel ervaren maar beschik je niet over een
kampeeruitrusting? Dan is het huren van een compleet ingerichte tent iets
voor jou! Niet alleen de echte bedden maar ook het tot je beschikking hebben van een kooktoestel en een koelkast maakt het erg comfortabel! Het
aanbod van tenten op de verschillende campings van BestCamp varieert
van verschillende typen bungalowtenten tot luxe Lodge tenten met eigen
douche en toilet.
In het overzicht op pagina 4 hebben wij de verschillende typen onder elkaar gezet
zodat je gemakkelijk kan zien welk type tent voor jou (en je gezin) geschikt is. We
lichten er hier een paar uit:
Heel bijzonder en exclusief te huur bij BestCamp is de Kabouter Plop Familietent. In
deze tent zullen de kinderen zich al heel snel thuis voelen want het lijkt wel een écht
kabouterhuisje!
Nieuw dit jaar is de Coco Sweet. Deze tent is geschikt voor maximaal 4 personen en
door het bijzondere design van kokosnoothout en canvas is het een blikvanger op de
camping. Deze hippe huurtent biedt ouderwetse gezelligheid in een modern jasje en
is te boeken op Camping Parc La Clusure en Vakantiepark Goolderheide.
Voor de kampeerder die er volledig zeker van wil zijn droge voeten te houden is er de
nieuwe Mobihut op Camping de Chênefleur. De Mobihut is geschikt voor maximaal 4
personen en deze mobiele hut ‘op hoogte’ met vlonderterras is overal op de camping
te plaatsen. De Mobihut staat standaard in een rustige groene hoek van de camping
maar wil je liever dichterbij de rivier of het sanitair staan dan is dat ook mogelijk.
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Stacaravans huren
De populariteit van het huren van een stacaravan blijft onverminderd
toenemen. Voor zowel gezinnen als stellen is het een ideale accommodatie
voor een kortere of langere vakantie. De combinatie van de gezelligheid op
een camping in de natuur en het comfort van goede bedden, een douche,
toilet en volledig uitgeruste keuken wordt door vele gasten zeer gewaardeerd. Ook in het voor- en naseizoen, als de temperaturen niet (meer) de
zomerse waarden bereiken, is het aangenaam verblijven in een stacaravan.
De BestCamp campings hebben de afgelopen jaren veel geïnvesteerd in het aanbod
van stacaravans op de verschillende campings. Met inmiddels 14 verschillende typen
is er een uitgebreide keus voor de gasten.
Of je nu de voorkeur hebt voor een vakantie aan zee of in de bossen, je kunt bij
BestCamp terecht. De stacaravans beschikken over 2 of 3 slaapkamers en zijn
geschikt voor maximaal 4 tot 6 personen.
Speciaal voor mindervaliden biedt Camping Parc La Clusure de stacaravan van het
type Life aan. In deze stacaravan is alles berekend op het verblijf van een rolstoelgebruiker: een rolbaan naar het terras, ruime slaapkamer, aangepaste badkamer en
verlaagd aanrecht bieden het benodigde comfort.
Op pagina 4 vind je een volledig overzicht van de diverse typen stacaravans. Hier vind
je de voor jou (en je gezin) geschikte typen in één oogopslag onder elkaar. Er zijn per
type uiteraard verschillen in leefruimte, luxe en wijze van indeling. Voor alle stacaravans geldt echter dat ze keurig verzorgd, comfortabel en compleet ingericht zijn zodat
je onbezorgd van een fijne vakantie kunt genieten. Op de volgende pagina lichten we
nog enkele leuke en bijzondere accommodatie typen uit.
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Fins Chalet

Vakantiehuis

Bungalenne

De Finse Chalets zijn het best te omschrijven als
'huisjes in de bergen'. De ruime chalets bieden je een
prachtig uitzicht over de groene heuvels en bossen
van de Belgische Ardennen. Het houten vakantiehuis
ademt sfeer uit en is van alle gemakken voorzien. Een
comfortabele én gezellige accommodatie op Panoramacamping Petite Suisse.

Wanneer je met een groep tot 12 personen een midweek of een weekendje weg wilt in de Ardennen, is
het vakantiehuis van Petite Suisse een accommodatie
met veel ruimte en comfort. In de grote woonkamer,
aan tafel in de gezellige leefkeuken of in de tuin, kun je
met de hele groep heerlijk zitten en genieten van jouw
verblijf in de Ardennen.

De Bungalenne is een compacte, vrijstaande bungalow
in de Ardennen die al jaren wordt gewaardeerd door
gasten van Parc La Clusure. De Bungalennes staan op
ruime, autovrije plaatsen met een betegeld terras met
tuinmeubilair en een grasveldje. De bungalows zijn
compleet ingericht en van alle gemakken voorzien.

Enkele kenmerken:

Enkele kenmerken:

Enkele kenmerken:

Woonkamer met zit- en eethoek en TV:
o.a. Vlaamse en Nederlandse zenders.
Open keuken en badkamer met douche, wastafel
en toilet.
Grote ramen en deur naar houten balkon.
Huisjes met 2 verdiepingen en prachtig uitzicht.

Woonkamer met zit- en eethoek en TV:
o.a. Vlaamse en Nederlandse zenders.
Open keuken en meerdere badkamers en toiletten.
Boxspring bedden en 1 stapelbed.
Luxe vakantiehuis met o.a. vaatwasser, wasmachine,
droger en infrarood sauna.

Woonkamer met zit- en eethoek en TV:
o.a. Vlaamse en Nederlandse zenders.
Open keuken en badkamer met douche, vaste
wastafel, föhn en toilet.
Grote ramen en openslaande deuren naar terras.
Vrijstaande en rustig gelegen bungalows (autovrij).

Kampeerbungalow

Ardennen hut

Mobihut

De kampeerbungalow die je op Camping de
Chênefleur huurt, is een unieke kampeer
accommodatie. Hierin wordt de luxe van een bungalow
gecombineerd met de beleving van een tent. Zo zijn
de muren van hout en is het dak van tentzeil. De
kampeerbungalows passen heel mooi in het natuurlijke
landschap van de Belgische Gaumestreek.

Op Ardennen Camping Bertrix kun je een stoere
Ardennen hut huren, geschikt voor 4 personen.
In de hut staan twee stapelbedden, een tafel met
stoelen en er is een eenvoudige kookmogelijkheid met
koelkast. Je maakt gebruik van de sanitaire
voorzieningen op de camping. De Ardennen
hutten zijn rustig gelegen houten hutjes.

Een bijzondere accommodatie op Camping de
Chênefleur is de Mobihut. Deze mobiele Trekkershut
is al te huur vanaf 1 nacht. Bij een reservering vanaf
3 nachten wordt de Mobihut op de door jou gekozen
plaats gezet, tegen betaling van voorkeurskosten.

Enkele kenmerken:

Enkele kenmerken:

Enkele kenmerken:

Woonkamer met eethoek en zit-/slaapbank.
Open keuken met stromend water (koud).
Chemisch toilet. Douche in nabijgelegen
sanitairgebouw.
Leuke houten huisjes met dak van zeildoek.
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Woonkamer met zit- en eethoek.
Twee stapelbedden en eenvoudige
kookgelegenheid.
Toilet en douche in nabijgelegen sanitairgebouw.
Rustig gelegen houten hutjes.

 oderne hut met terras op elke gewenste plek op
M
de camping.
2 losse bedden en een tweepersoonshoogslaper.
Koelkast, kooktoestel en eettafel.
Sanitair in nabijgelegen sanitairgebouw.

Nieuwsbrief aanvragen

Online Magazine

Wil jij altijd op de hoogte blijven van de laatste nieuwtjes

Ontdek ons Online Magazine.

van BestCamp en profiteren van exclusieve

Deze staat boordevol leuke informatie, tips en weetjes

aanbiedingen?

over de (omgeving van de) campings.

Schrijf je dan snel in voor onze nieuwsbrief!

www.bestcampmagazine.nl

Volg ons op social media
Op de hoogte blijven van de laatste aanbiedingen en nieuwtjes van de BestCamp campings?
Volg dan BestCamp via Facebook, Twitter of YouTube.
https://www.facebook.com/bestcampnl
https://twitter.com/bestcampnl
https://www.youtube.com/user/BestCampNL

Website in een nieuw jasje
Achter de schermen is de afgelopen tijd hard gewerkt aan onze nieuwe website. En het resultaat mag er zijn! De website
wordt nog makkelijker in gebruik! Je vindt er uitgebreide informatie over de campings en actuele prijzen. Een reservering
maken op www.bestcamp.nl doe je eenvoudig in een paar stappen. Vanaf voorjaar 2016 is de nieuwe website online.
Hier vind je alvast een voorproefje.
Hoe kun je ons bereiken?
BestCamp België

BestCamp Nederland

084-360052

070-8900620

info@bestcamp.nl

info@bestcamp.nl
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Verken de

Het aanbod van bezienswaardigheden in de Belgische Ardennen en
Gaume
streek is groot. Er zijn uiteenlopende attracties voor alle leeftijden.
Deze pagina’s helpen je om een keuze te maken. Voor meer informatie over
attracties kun je terecht op www.bestcamp.nl.

Monumenten en musea
Bastogne War Museum
Ardennenoffensief in La Roche
Museum “December 44” (La Gleize)
Fort Fermont (Maginotlinie)
Musée Gaumais Virton
Citadel van Dinant
Archeoscoop Godfried van Bouillon
Museum Circuit Francorchamps
Citadel van Verdun

Wildparken
Wildpark van Han-sur-Lesse
Monde Sauvage (Aywaille)
Parc Animalier (Bouillon)
Ferme des Bisons (Bastogne)
Wildpark van la Reid (Theux)
Zoo d’Amnéville

Grotten en mijnen
Grotten van Han
Grotten van Lorette-Rochefort
Grotten van Remouchamps
Grotten van Hotton sur Ourthe
Leisteengroeve van Bertrix
Steenkolenmijn Blegny
Mijnmuseum van Rumelange

Kastelen
Kasteel van Lavaux-Sainte-Anne
Kasteel van Vêves
Kasteel van Bouillon
Basiliek van Avioth
Ruïnes van La Roche
Kasteel van Sedan
Kasteel Modave
Citadel en vesting Montmédy
Basiliek van St. Hubert

Attractieparken
Plopsa Coo en de watervallen van Coo
Walibi Belgium (Waveren)
Parc Chlorophylle (Dochamps)
Kinderwereld Houtopia (Houffalize)
Parc Merveilleux (Bettenburg)
Euro Space Center (Transinne)
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Ardennen

Steden & winkelen
Durbuy
La Roche-en-Ardenne
Spa
Malmédy
Bastogne
Luxemburg Stad
Dinant
La Belle Etoile (Strassen)
Outlet center Talange
Outlet center Messancy

Tuinen
Topiaires Durbuy
Tuinen van Annevoie
Labyrinth Barvaux-sur-Ourthe
Provinciaal domein Valéry
Cousin Chevetogne
Le gros Cron van LaHage (Tintigny)
Natuurreservaat van Torgny

Golfbanen
Barvaux-sur-Ourthe
Margut
Houyet
Andenne
Méan
Gaichel
Profondeville
Spa

Sport en recreatie
Kanoën op de rivier
Formule 1 circuit (Francorchamps)
Baraque de Fraiture en Baraque Michel
(langlaufen en skiën)
Railbike (Falaën)
Thermen (Spa)
Thermen (Amnéville)
Kartbaan (Bouillon)
Quadrijden

Subtropische zwembaden
Sunparks Vielsalm
Aqualibi Waveren
Kuurcentrum Mondorf-les Bains
ReidenerSchwemm (Redange/Attert)

Markten
Arlon
Virton
La Roche-en-Ardenne
Bomal
Rochefort
Verviers
Spa
Florenville
Bouillon
Boerenmarkt Han (Tintigny)
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Jan en Nympha:
“Wij willen onze gasten meer
bieden dan zij verwachten!”
“Ons verhaal begint 24 jaar geleden. We waren
eigenlijk nooit op zoek naar een camping, maar
zochten een andere manier van leven. Die vonden
we in de Belgische Ardennen bij Bure: een pracht
van een camping met een goede infrastructuur,
drainage, waterzuivering, zwembad, tennisbanen
en uitgebreide horecafaciliteiten.
Gastvriendelijkheid staat hoog in het vaandel. “Je
moet aandacht voor de mensen hebben,” zegt
Jan. "Dagelijks spreek ik met gasten, om te weten
hoe zij hun vakantie beleven. Er komen veel
gezinnen met kleine kinderen, maar ook de
oudere jeugd is belangrijk. We organiseren
bijvoorbeeld een nachtelijk kampvuur voor
deze doelgroep. Sport was vroeger mijn
vak en daarom zijn er ook veel activiteiten
op de camping en in de bossen rondom
onze camping.”
“Wie onze camping bezoekt, voelt zich snel thuis.
We koesteren onze gasten en staan altijd voor ze
klaar. En dat kan natuurlijk alleen maar doordat er
een geweldig team achter ons staat. Daar zijn we
trots op”, besluiten Jan en Nympha.

Midden in e
de Belgisch
Ardennen
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Persoonlijke aandac
In het hart van de Belgische Ardennen, tussen de toeristische dorpjes
Saint-Hubert en Rochefort, ligt de schitterende ANWB camping Parc La
Clusure. De ligging van het park, in een prachtige vallei aan de oevers van
het visrijke (speel)riviertje de L’Homme, is uniek.
Ligging

Topcamping

Parc La Clusure ligt 120 km van Brussel en

Parc La Clusure is en blijft een topcamping,

290 km van Utrecht en is een goede uitvalsbasis

doordat er ieder jaar geïnvesteerd wordt in

om de Ardennen te ontdekken. De camping

eersteklas voorzieningen. Maar wellicht is het

grenst aan een uitgestrekt wandelgebied door

juist de vriendelijkheid van de medewerkers,

een heuvelachtige en bosrijke omgeving. Deze

de service en aandacht voor de gast, die het

leent zich ook uitstekend voor fietstochten

grote verschil maken en de reden zijn dat veel

met magnifieke uitzichten. Bezoek bijzondere

gasten naar Parc La Clusure terugkeren. Met

dorpjes zoals La Roche-en-Ardenne, Dinant,

Hemelvaart, Pinksteren en in de maanden

Durbuy en Bouillon met markten, historische

juli en augustus is Parc La Clusure een echte

bezienswaardigheden en musea.

gezinscamping.

(c) & (tm) STUDIO 100

EXCLUSIEF TE HUUR:
Kabouter Plop Familietent

Kenmerken:
Topcamping met de hoogste ANWB
waardering in het hart van de Ardennen.
Gelegen in een prachtige vallei aan een
visrijk speelriviertje.
12 ha., 469 plaatsen met weinig vaste
plaatsen.
Zeer uitgebreid recreatie- en buitensportprogramma, ook buiten de
schoolvakanties.
Gehele jaar open.
Brede keuze aan huuraccommodaties.
Ideaal voor een tussenstop; 9 km van
de E411.
Beschutte ligging door het massief van
Saint-Hubert.

cht staat voorop
In de andere periodes is het een ideale

van HDTV via de satelliet met Belgische

camping voor jonge gezinnen, 50 plussers

en Nederlandse zenders (tegen betaling).

en groepen.

Ook is er gratis WiFi op de hele camping.
Alle sanitairgebouwen zijn voorzien van o.a.

Comfort kampeerplaatsen

vloerverwarming, vrolijk kindersanitair met

Parc La Clusure beschikt over een goed

handige babyruimte en sanitair voor senioren

onderhouden, gedraineerd en egaal terrein

en minder validen. ANWB waardering 9,0!

met veel bloemen en planten. De ruime

Comfortabel kamperen is op Parc La Clusure

staanplaatsen van gemiddeld 100 m zijn

het hele jaar mogelijk, dus ook in de winter!

2

voorzien van een watertappunt, waterafvoer,
elektriciteit (16A, tegen betaling) en ontvangst
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Huuraccommodaties
Voor ieders budget- en comfortwens biedt Parc

Uniek recreatie- en buitensport
programma

La Clusure een huurmogelijkheid. Voor families

Parc La Clusure biedt in en buiten de

die uiteenlopende wensen hebben is het

schoolvakanties een veelzijdig en groots

mogelijk om de diverse accommodaties te

recreatieprogramma aan. Het enthousiaste

combineren en toch met en bij elkaar op

recreatieteam bezorgt zowel de kleine kinderen

vakantie te zijn. Door te kunnen variëren

en de oudere jeugd als ook uzelf een speciale

in verblijfstype is het ook mogelijk om voor

en onvergetelijke vakantie. Laat je en jouw gezin

vriendengroepen, verenigingen, scholen en

verrassen door spectaculaire shows, musicals

bedrijven een programma op maat te maken

en meeleeftheater, griezelnachten, live muziek,

voor ieders budget en wensen. Je hebt de keuze

dansavonden, fakkeltochten, kampvuuravonden,

uit een Bungalenne, verschillende typen luxe

Ardennen Rangers en nog veel meer.

stacaravans, een bungalowtent of lodgetent. Het
stacaravantype Lumini heeft twee badkamers

Bounce Adventure is specialist in het

en het stacaravantype Life is geschikt voor

organiseren van uitdagende buitensport-

mindervaliden.

activiteiten voor zowel kinderen als volwassenen.
Tijdens de schoolvakanties vanaf Pasen t/m de

De Bungalennes en de stacaravans van het type

herfstvakantie is er een veelzijdig programma.

Flores (6+1 pers.) zijn ook in de winter te huur,

Buiten de vakanties kun je echter ook jouw

omdat ze goed geïsoleerd zijn en beschikken over

adrenalinegehalte op peil brengen door o.a. te

elektrische kachels met voldoende vermogen.

mountainbiken, kanoën, klimmen, abseilen of

Meer informatie over huuraccommodaties vind je

deel te nemen aan het challenge-parcours. Kijk

op pagina 4 t/m 8 of op www.parclaclusure.be of

voor deze en nog veel meer mogelijkheden op

www.bestcamp.nl.

pagina 26 en 27 van deze brochure.

Bar en restaurant
Parc La Clusure biedt haar gasten verschillende
goede horecavoorzieningen. Er is een gezellig
restaurant, een Grand Café, een bar en een
American Diner. Het sfeervolle restaurant Le
Val Joli heeft een uitgebreide menukaart, met
ieder jaargetijde specifieke seizoensgerechten.
In het gezellige Grand Café met groot terras en
buitenhaard, worden uiteenlopende Belgische
bieren en kwaliteitswijnen geschonken. De
tweede bar, de Bikinibar, is een kleine bar
met terras bij het zwembad. Voor het nuttigen
van snacks, pizza's, burgers, (soft)ijsjes en
milkshakes is er Doegie's Diner.
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Tips voor trips:
De beroemde grotten van
Han-sur-Lesse.
Het kasteel van Lavaux-Sainte-Anne.
De basiliek van Saint-Hubert.
Het boekendorp Redu.
De Citadel van Dinant.
De Tuinen van Annevoie.
Pretpark Walibi in Wavre.
Parc Chlorophylle.
Bastogne War Museum.
Golfbanen in Méan en Durbuy.
De Kerstmarkt in Durbuy.
Wildgerechten eten in de herfst.
Kijk voor meer tips voor trips op
www.parclaclusure.be of
www.bestcamp.nl

15

Groepsarrangementen
Parc La Clusure en Bounce Adventure
organiseren het hele jaar door arrangementen
op maat voor families, vriendengroepen,
scholen, bedrijven en verenigingen. De
inhoud van het arrangement wordt aangepast
aan de wensen van de groep op het
gebied van accommodatietype, maaltijden,
buitensport- en samenwerkingsactiviteiten,
excursies, recreatiemogelijkheden, optredens
etc. Je kunt het zo gek niet bedenken of
camping Parc La Clusure maakt iets speciaals
van jouw uitje.

Faciliteiten
Drie moderne sanitairgebouwen (douche zonder muntsysteem) met wasserette,
waarvan 2 met kindersanitair en babywasruimtes en 1 met sanitair voor mindervaliden.
Uitstekend restaurant en gezellig Grand Café met verwarmd terras en serre (april t/m oktober).
American Diner met o.a. snacks, pizza’s en burgers (ook afhaal).
HDTV met ruim aanbod van Belgische en Nederlandse zenders (tegen betaling).
Internetcafé en gratis WiFi op de hele camping.
Evenementenplein, grenzend aan het terras.
Campingwinkel met uitgebreid assortiment en alle dagen vers brood (april t/m oktober).
Verwarmd openluchtzwembad (25˚C) met apart peuterbad en ligweide (eind april tot half sept.).
Diverse sport- en spelfaciliteiten: kunstgras tennisbanen en racketverhuur (tegen betaling),
multicourt (voetbal, hockey, handbal, basketbal), groot sportveld, beachvolleybalveld, jeu de
boulesbanen, tafeltennistafels, speeltuinen en overdekte recreatieruimte. Paintbalterrein, buksen boogschietbaan, mountainbike- en skelterverhuur en lasergame.
Bijzonder recreatie- en buitensportprogramma, ook buiten de schoolvakanties.
Speciaal teenage programma en vernieuwende, avondvullende shows (hoogseizoen).
Verharde camperplaatsen en camperverzorgingsstation.
Verhuurartikelen zoals koelkasten, buggy’s, barbecues, DVD spelers, parasols en elektrische fietsen.
Nachtbewaking tijdens Hemelvaart en Pinksteren en in de maanden juli en augustus.
Nederlandstalige arts in juli en augustus.
Huurauto en snellaadpaal voor elektrische auto’s (32A, 22 kW).

Joie de Vivre en Wandelweken
Voor de sportieve wandelaars organiseert
Parc La Clusure jaarlijks de Joie de Vivre
en Wandelweken! Tijdens deze weken
worden er wandelingen georganiseerd
onder begeleiding van een ervaren
gids. Naast prachtige wandelingen
zitten deze arrangementen boordevol
culturele activiteiten en andere extra’s,
zoals bijvoorbeeld een bierproeverij, een
driegangen diner en informatiepakket.
Data:
Super Wandelweken: 21 - 28 mei en
3 - 10 september 2016
Joie de Vivre: 18 - 25 juni 2016

Chemin de la Clusure, 30 | 6927 Bure (Tellin), België
Tel.: 0032 (0)84 36 00 50 | Fax: 0032 (0)84 36 67 77
Email: info@parclaclusure.be | www.parclaclusure.be | www.bestcamp.nl

Kijk voor meer informatie over deze
arrangementen op www.parclaclusure.be en
www.bestcamp.nl
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In de periode van 16 juli tot 20 augustus 2016 zijn de kampeerplaatsen
in het gebied 1 tot en met 133 hondenvrij. Raadpleeg onze website
voor een overzicht met hondenvrije accommodaties.
De meest actuele plattegrond is te vinden op onze website: www.parclaclusure.be
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5 persoons Bungalennes (nieuw in 2016)
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4+1 persoons Stacaravans

241
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283

6 persoons Estivo (nieuw in 2015)

123

Lumini met 2 badkamers (nieuw in 2015)

4 persoons Resorts

250

Life voor mindervaliden (nieuw in 2015)

177d

Air Lodges (nieuw in 2016)

168

Lodgetenten

149

Coco Sweet (nieuw in 2015)

WiFi gratis

Doegie’s Diner
Bikinibar
Bar/Restaurant
Kiosk
Terras
Evenementenplein
Algemene gebouwen
Sanitairgebouwen
Receptie Bounce Adventure
Multi-Court

Frituur

Recreatieruimte

162

Pizzeria

Sanitair mindervaliden
Sanitair kinderen

310

Bungalowtenten
99

Kabouter Plop Familietenten
Camperplaatsen
311

Kampeerplaatsen

Jaarplaatsen

UW VOORDEEL
Kaartverkoop
met voordelige
tarieven
via de campings
van BestCamp

Pure wildlife en
een mysterieuze onderaardse wereld

Treed binnen in de wonderlijke wereld van magische natuurverschijnselen.
Betoverende druipsteenformaties in een van de mooiste grotten van Europa
en spectaculaire panorama’s in het wildreservaat dat volledig gewijd is
aan de bescherming van bedreigde diersoorten.

Open van 6 tot 14 feb, op di, do, zat en zon in feb en maart en iedere dag tussen 26 maart en 6 november 2016

Info www.grotte-de-han.be Tel +32(0)84 37 72 13 Han-sur-Lesse - België Autosnelweg E411, uitrit 23
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Ellen is één van de initiatief
neemsters van het Ardennen
Ranger programma. “Kinderen voor
de televisie zetten is geen kunst!
Wij gebruiken onze creativiteit om
kinderen uitdaging en vermaak te
bieden. Met de prachtige Ardeense
natuur als decor.”
Hoe zijn jullie op het idee gekomen
voor de Ardennen Rangers?
“Tijdens de animatie namen we kinderen mee
de bossen in. Ze zijn dan zo enthousiast! Kleine
wetenswaardigheden in het bos en bezig zijn met
natuurlijk materiaal, ze vinden het allemaal even
interessant. Daarom besloten we hier meer mee
te gaan doen.”

Wat vinden kinderen van de
activiteiten?
“Geweldig. Ze voelen zich stoer in de bossen.
Vooral bij het maken van een touwbrug over het
water. En dan met droge voeten aan de overkant
komen. Of wanneer we door de bossen aan het
struinen zijn en ze zelf met behulp van weetjes uit
de omgeving de weg terugvinden met behulp van
de zon of het mos op de bomen.”

Doen jullie ook spannende dingen?
“Zeker, de natuur heeft zoveel te bieden. Het is
steeds afhankelijk van de groep en van wat we
tegenkomen. Zo waren we een keer in het bos
om een slootonderzoek te doen, maar toen we de
afdrukken van zwijnen ontdekten, werd het veel
spannender om dit spoor te gaan volgen!”
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Op ontdekkingsto
met Ardennen
Op alle campings van BestCamp in de Ardennen en Gaumestreek, kunnen kinderen
de natuur ontdekken met Ardennen Rangers. Dit unieke buitenprogramma is in
2006 speciaal voor deze campings ontwikkeld. Aansluitend op de leeftijd van de
kinderen, leren ze op een speelse manier alles over de natuur in de Ardennen en
de Gaumestreek. Direct vanaf de start was Ardennen Rangers een enorm succes.
Nu is het programma leuker en leerzamer dan ooit. Kinderen willen nog maar één
ding: Ranger worden.

cht
Rangers
Eigen belevingswereld

Het Rangerpaspoort

Op hun eigen niveau maken kinderen kennis

Op de camping kunnen kinderen zich inschrij-

met vier verschillende, educatieve programma’s.

ven voor het Rangerprogramma! Hij of zij

In de belevingsonderdelen Waterwereld, Bos,

ontvangt een Rangerpet en een Rangerpaspoort

Dierenrijk en Uitdaging maken we kinderen

waarin alle activiteiten worden bijgehouden.

bewust hoe waardevol én hoe leuk de natuur is.

Na het doorlopen van alle belevingswerelden

Spelenderwijs zijn ze heerlijk buiten in de natuur

ontvangt de Ranger een herinnering in de vorm

bezig en steken ze er nog wat van op ook! Zo

van een oorkonde.

bouwen ze bijv. touwbruggen over riviertjes,
maken ze waterfilters en tijdens het bosspelen
komen ze alles te weten over de voedselketen.
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ERKENDE
CAMPING

Fred en Marianne:
“Onze gasten komen graag terug.”
Met de aankoop van Camping de Chênefleur ging
16 jaar geleden een lang gekoesterde droom van
Fred en Marianne Lemmers in vervulling. Hoewel
de werkelijkheid keihard werken betekent, heeft dit
Nederlandse echtpaar geen moment spijt van hun
keuze.
Fred: ”We zitten op een schitterende stek, de gast
wordt hier als het ware ‘omarmd’ door de natuur.
De omgeving biedt talrijke recreatie- en buitensportmogelijkheden. Tel daar de bezienswaardig
heden bij op en je hebt een plaats waar mensen
graag vertoeven.”
Marianne: ”Het feit dat er ieder jaar weer meer
gasten terugkomen, is voor ons een bewijs dat
we de juiste koers volgen. Wij hechten veel
waarde aan het directe contact dat we hebben
met onze gasten en geven graag informatie over
alle mogelijkheden in de omgeving. Kennelijk
wordt deze manier van omgaan met de gasten,
gecombineerd met de speels opgezette, groene
camping aan de rivier, gewaardeerd. En dáár doen
we het voor!”

Tussen
tige
schilderach
dorpjes en
weiden
20

‘Omarmd’ door de
In het diepste zuiden van de Belgische Ardennen, achter de woeste heuvel
kammen, golft de Gaume. Middenin deze prachtige, zachtglooiende en nog vrijwel
onbekende streek, direct aan de rivier de Semois, ligt in een prachtig stukje natuur,
onze ANWB erkende ***+ Camping de Chênefleur.
Na een paar uur rijden vanuit Vlaanderen of

De camping ligt op loopafstand (± 300 meter)

Nederland kom je terecht in de zuidelijke

van het dorpje Tintigny en er zijn vele uitstapjes

uitlopers van de Ardennen, vlakbij Luxemburg

in de omgeving mogelijk. Wat dacht je van het

en Frankrijk. Hier vind je een landschap met

bezoeken van het Kasteel van Sedan? Of een

schilderachtige dorpjes gelegen tussen weiden,

bezoek aan de historische stad Bouillon?

velden en prachtige bossen. De Gaume is

Je ervaart het echte buitenland, een veelzijdige

een heel bijzonder gebied met zijn eigen

streek vol van uitersten.

microklimaat. In de Gaumestreek ligt de
gemiddelde temperatuur hoger dan in de rest
van België en valt er minder neerslag.

Kenmerken:
Prachtige groene, parkachtig aangelegde
camping.
Schitterende ligging aan de rivier
de Semois.
7 ha., 216 plaatsen.
Beschut mild microklimaat + 3° C
en minder regen.
Ideale tussenstop voor de heen- en of
terugreis op 10 km van E411 en E25.

EXCLUSIEF TE HUUR:

(c) & (tm) STUDIO 100

Persoonlijk en kindvriendelijk.

Kabouter Plop Familietent

natuur
Rust en recreatie

maar ook veel andere mogelijkheden bieden.

Aan de ene kant is er de weidsheid en rust om
eenvoudigweg van te genieten; tijdens een

Avonturiers kunnen er kanoën, vissers slaan

boswandeling waan je je alleen op de wereld.

hun slag in een forellenvijver of riviertje zoals

Aan de andere kant zijn er vele

de Semois. Het blijft natuurlijk ook gewoon leuk

mogelijkheden om in diezelfde prachtige natuur

om pootje te baden en dammetjes te bouwen.

actief, avontuurlijk, ontdekkend en grensverleggend bezig te zijn. Dan hebben we het nog niet
over de talrijke riviertjes gehad met glashelder
water die niet alleen het gebied verfraaien,
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De camping

Huuraccommodaties

Deze ruim opgezette, schitterende groene

De verschillende huuraccommodaties op

camping is 7 hectare groot en ligt direct aan

Camping de Chênefleur biedt je gemak en

de rivier de Semois. De camping dankt haar

comfort in combinatie met gezelligheid op de

naam aan de grote, oude eikenbomen die op

camping. Je hebt daarbij keuze uit een compleet

de camping staan. Chênefleur betekent vrij

aanbod van accommodaties. Van compleet

vertaald ‘eikenbloem’, de bloesem die de eik in

ingerichte bungalowtenten en unieke

het voorjaar siert. De parkachtige inrichting met

kampeerbungalows tot basic en luxe stacaravans.

deze oude bomen, velden en hagen maakt dat

De kampeerbungalows zijn populaire houten

je je ’omarmd’ voelt door de natuur. Kinderen

huisjes met een dak van zeildoek. Zo kun je

kunnen zich uitleven in de rivier, spelen in één

heerlijk genieten van het leven op de camping,

van de speeltuinen of sportvelden, een hut

zonder dat je een complete kampeeruitrusting

bouwen in het bos of spartelen in het zwembad.

hoeft aan te schaffen, mee te nemen en op te

Volwassenen vermaken zich ook prima bij het

zetten. Ideaal voor een lange zomervakantie of

zwembad, op het terras of onder een boom bij

juist een weekendje weg. De huuraccommoda-

de rivier. En natuurlijk is er in de zomermaanden

ties staan op mooie plaatsen op de camping en

en de meeste schoolvakanties een uitgebreid

zijn uitstekend verzorgd! Een bijzondere

recreatie- en buitensportprogramma voor

accommodatie is de Mobihut. Deze mobiele

kinderen en volwassenen!

Trekkershut is al te huur vanaf 1 nacht. Bij een
reservering vanaf 3 nachten wordt de Mobihut

Kampeerplaatsen

op de door jou gekozen plaats gezet

De camping is ruim opgezet en wordt voorname-

(bijvoorbeeld aan het water). Meer informatie

lijk bezocht door toeristische kampeerders. De

over huuraccommodaties vind je op pagina 4

weinige jaarplaatsen die er zijn bevinden zich op

t/m 8 of op www.bestcamp.nl.

een apart gedeelte van de camping. De toeristische plekken zijn allemaal verschillend. Zo zijn er
plaatsen afgezet met hagen of op een open veld,
midden tussen de bomen en struiken of direct
aan het water. Kortom; voor ieder wat wils.
Op een paar plaatsen voor kleine tenten na zijn
de plaatsen ruim, tussen de 100 en 120 m²
groot. Een aantal (comfort) plaatsen beschikt
over een eigen elektra- (6A) en water- en
afvoeraansluiting. Verspreid over de camping zijn
diverse watertappunten.
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Tips voor trips:
Virton met het Musée Gaumais.
Ontdekkingstocht langs pittoreske
Gaumse dorpjes.
Natuurverschijnsel Gros Cron
van LaHage.
De stad Luxemburg en haar
mondaine winkels.
Montmédy met haar vestingwerken
en citadel.
Fort Fermont met de beroemde
Maginotlinie.
Lokale (vlooien)markten.
Pretpark Merveilleux in Bettembourg.
De prachtige Basiliek van Avioth.
Bekende plaatsen als Bastogne,
Orval en Bouillon.
Kijk voor meer tips voor trips op
www.bestcamp.nl of www.chenefleur.be
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Groepsarrangementen
Voor families, vriendengroepen en bedrijven zijn er
speciale groepsarrangementen ontwikkeld. Er zijn
verschillende mogelijkheden om te overnachten en
het is mogelijk om een actief programma op maat
samen te stellen, aangevuld met bijvoorbeeld een
thema-avond, een bierproeverij of een excursie
naar één van de vele bezienswaardigheden in de
omgeving.
Kijk op www.bestcamp.nl voor meer informatie.

Faciliteiten
Twee verwarmde, moderne sanitairgebouwen met sanitair voor mindervaliden,
kindersanitair en wasserette.
Campingwinkel met o.a. elke dag vers brood.
Verhuurartikelen zoals koelkasten, barbecues, parasols, mountainbikes.
Bar met restaurant, terras, snacks, afhaalmaaltijden, satelliet-TV, computer en gratis WiFi.
Receptie met o.a. toeristische informatie.
Verwarmd (25˚ C) openluchtzwembad met peuterbadje (eind april - half sept).
Diverse sport- en spelfaciliteiten: activiteiten- en speelterrein, kampvuurplaats,
speeltuinen, tennistafels, jeu de boulesbaan, (beach)volleybalveld en visgelegenheid.
Uniek recreatie- en buitensportprogramma (meeste schoolvakanties & hoogseizoen).

Norulle 16 | B-6730 Tintigny, België
Tel. België: 063 44 40 78 | Tel. Nederland: 0411 60 41 93
Email: info@chenefleur.be | www.chenefleur.be | www.bestcamp.nl
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WANDELPAD/
SENTIER PEDESTRE
143

Campingplaats / Emplacement

129

Camperplaats / Camping-car

145

Jaarplaats / Emplacement annuel

67

Verhuurtent / Tente a louer

74

Kabouter Plop Familietent /
Tente familiale Lutin Plop

154

Kampeerbungalow / Campingbungalow

214a

Mobihut / Mobicabane
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Basic stacaravan / Mobile-home base
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Luxe stacaravan /
Mobile-home luxe

144S

Shelterplaats /
Emplacement petite tente

A = ANIMATIE-CENTRUM / ANIMATION
B = BAR / RESTAURANT
BV = BEACHVOLLEYBAL
C = CHEMISCH TOILET /
TOILETTES CHIMIQUE
F = FIETSVERHUUR / LOCATION VTT
J = JEU-DE-BOULES
K = KAMPVUUR / FEU DE CAMP
P = PODIUM
PP = PING-PONG
R = RECEPTIE / RÉCEPTION
S = SNACK
ST = SPEELTUIN / PLAINE DE JEUX
T = TELEFOON / TÉLÉPHONE
W = WINKEL / MAGASIN
Z = ZWEMBAD / PISCINE
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Zie voor de actuele plattegrond de website
Aan de informatie kunnen geen rechten worden ontleend
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BOUILLON, DE « PAREL VAN DE SEMOIS », EEN UNIEK NATUURLIJK EN HISTORISCH ERFGOED,
IDEAAL VOOR EEN ONTDEKKINGSDAG OF EEN DROOMVERBLIJF IN DE ARDENNEN!

EEN FASCINERENDE TOCHT IN DE VOETSPOREN VAN DE KRUISVAARDERS!

DE BURCHT

ARCHÉOSCOPE - GODEFROID DE BOUILLON

Bezoek de burcht en laat U bekoren
door het ballet der roofvogels en
de permanente tentoonstelling
« Scriptura » van de veer tot de PC
(inbegrepen in de prijs).

Een grandioos audiovisueel spektakel doorspekt met
speciale effekten, die u in het hart van de eerste
kruistocht en de legende van Godfried van Bouillon
onderdompelt.

T. : 0032 (0) 61 46 42 02 . WWW.BOUILLON-INITIATIVE.BE

T. : 0032 (0) 61 46 83 03 . WWW.ARCHEOSCOPEBOUILLON.BE

Combineer het bezoek van het « Archéoscope », het kasteel en het Hertogelijk Museum met een kortingskaart die een jaar geldig is.

AVENTURE

OUTDOOR - SURVIVAL K

BL

B
D

Kayak

B

W

D

BL

BL

S

S

VTT / Mountainbike

Bizon Rock

DownHill Step
BL

D

S

BL

GPS
Q

W

BestCamp campings
LIÈGE

B
D

Camping Parc La Clusure*****
Bure (Tellin), Belgische Ardennen
Camping Petite Suisse****
Dochamps, Belgische Ardennen

Q

K

BL
B

Blier, Érezée, Belgische Ardennen

S

Steinbach, Gouvy, Belgische Ardennen

W

Val de Wanne, Wanne, Belgische Ardennen

K

Kanolocatie, Durbuy, Belgische Ardennen

Q

Quadlocatie, Filot, Belgische Ardennen

WWW.RHMBUITENSPORT.NL

Quad

W
D

La Roche-en-Ardenne

BL

AquaBalls

Challenge Parcours

SPA

DURBUY

NAMUR

GOUVY

S

HOUFFALIZE
BASTOGNE

B

B

D

D

BL

BL

S

S
W

W

Shooting

Shooting

WWW.BOUNCE.BE

WWW.KANOMANNEKE.NL

WWW.CLUBACTIF.NL

BL

Paintball

WWW.HOTTONAVENTURE.BE

Réservation / Reserveren: BE - 0032 (0)80 511 044 / NL - 0031 (0)70 3063063
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Mountainbiken
Tijdens mountainbiketochten maak je op een
sportieve manier kennis met de fantastische omgeving. De routes gaan dwars door de bossen en
over smalle paadjes met prachtige vergezichten.
De heuvelachtige omgeving zorgt ervoor dat intensieve beklimmingen en snelle afdalingen elkaar
afwisselen.

Kanoën/kajakken
Verschillende riviertjes met stroomversnellingen
zoals de Ourthe, de Semois en de Amblève
staan garant voor een heerlijke dag op het water.
Geniet van de rust, de prachtige natuur en… een
watergevecht!

Klimmen
Op het eerste gezicht lijkt het beklimmen van een
steile helling misschien een onmogelijke opgave.
Enige informatie over klimtechnieken maakt duidelijk dat het wel degelijk mogelijk is om via grillige
rotspartijen de top te bereiken. Natuurlijk is er ook
een dosis lef voor nodig!

Touwbruggen
Tussen bomen en langs rotsen is een afwisselend
parcours uitgezet met touwladders, schommels en
touwbruggen. De uitdaging is het eindpunt halen
zonder te vallen. Een evenwichts- en concentratietest!

Buks- en boogschieten
Hier komt het aan op een combinatie van concentratie en techniek. Houd de buks of boog op
de juiste manier vast en focus op de plek die je
wilt raken. De begeleider geeft uitleg over de juiste
houding. Misschien raak je het doelwit in een keer.
Deze activiteit is een schot in de roos.

Beleef de sportie
De Belgische Ardennen en de Gaumestreek zijn bij uitstek geschikt voor het
beoefenen van buitensporten. De campings van BestCamp werken hiervoor
samen met gespecialiseerde buitensportbedrijven. De activiteiten sluiten aan
op de omgeving en het niveau van de deelnemers. Haal het beste uit jezelf.
Ontdek de prachtige natuur, snuif de frisse lucht op en val ’s avonds moe
maar voldaan in slaap.
In de zomermaanden en in de meeste schoolvakanties staan iedere dag uiteenlopende activiteiten op het programma. Informeer tijdens jouw vakantie welke activiteiten er te doen zijn en schrijf je in, dan ben je verzekerd
van een plaats. Aan welke activiteiten ga je deelnemen?
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Abseilen
Prachtig uitzicht vanaf de top van de berg, maar het
is wel hoog! “Durf ik dit wel?”
De deelnemers rapen alle moed bij elkaar en
beginnen aan de afdaling. Eén voor één laten ze
zich voorzichtig achterover zakken en dalen stapje
voor stapje af. De spanning is ineens verdwenen en
maakt plaats voor trots als je weer met beide benen
op vaste grond staat.

Speleologie
Het is zeker de moeite waard eens een kijkje te
nemen onder de grond. We lopen over smalle
paden en kruipen door smalle gangen.
Uiteraard draagt iedereen een helm met een
‘mijnwerkerslampje’, want veiligheid staat voorop.
Dit is het enige licht dat we tijdens de tocht hebben.
Verder is alles aardedonker. Niet voor bangeriken!
Op www.bestcamp.nl vind je meer informatie en
details. De buitensporten worden aangeboden tegen
betaling. De campings van BestCamp werken alleen
met professionele bedrijven die zijn aangesloten
bij Vebon en speciaal opgeleide mensen in dienst
hebben. De ervaren enthousiaste instructeurs zijn
opgeleid op het CIOS en de ALO in Nederland of
de BLOSO in België.

ve Ardennen
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Ane Thijs:
“De gast komt steeds op de eerste
plaats.”
Ruim 6 jaar geleden is Ane Thijs bij toeval terecht
gekomen op Camping Petite Suisse en sindsdien is
hij doorgegroeid naar de functie van beheerder op
deze prachtige camping.
Ane Thijs: “Als je hier over de camping loopt, door
de omgeving wandelt of een mountainbiketocht
maakt zie je meteen dat de camping haar naam eer
aan doet: Klein Zwitserland. Een prachtige camping,
gelegen op 500 meter hoogte op een zuidhelling
van de Belgische Ardennen. Door de terrasvormige
aanleg van de camping kijk je bijna vanaf iedere
plek uit over de bossen en de velden. Schitterend!
Ook het enthousiaste team van medewerkers en
de ‘drive’ om continue zaken te verbeteren zijn
kenmerkend voor onze camping. In nauwe samenwerking met Dick en Jolanda van der Veen van de
Sprookjescamping in Nederland is er de laatste jaren veel veranderd en verbeterd: goed onderhouden velden en terrassen, een verwarmd zwembad,
recentelijk vernieuwde sanitaire voorzieningen en
een gezellige horeca. In het voorjaar van 2015 is er
een nieuw animatiepodium gebouwd en heeft de
entree een vernieuwing ondergaan. Ook zijn een
aantal stacaravans volledig gemoderniseerd. Dat
zijn verbeteringen die door gasten zeer gewaardeerd worden. Wij zijn blij als ik samen met het
team in staat ben om de gast een geweldige tijd te
laten beleven.”

van
In het hartche
is
g
el
de B
Ardennen

Ervaar de schoon

In het hartje van de Belgische Ardennen, dichtbij de bekende plaatsjes Durbuy en
La Roche-en-Ardenne, bevindt zich op een hoogte van 500 meter Panoramacamping
Petite Suisse. Vanaf de verschillende terrassen waaruit het terrein is opgebouwd,
heb je een prachtig uitzicht over het dal en krijg je een gevoel van ruimte.

In de velden en bossen kun je uren wandelen

De camping

zonder een mens tegen te komen. Daarentegen

Op Petite Suisse krijgt iedereen de persoonlijke

zijn de reeën, herten, zwijnen, vossen en

aandacht die hij of zij mag verwachten. Voor de

dassen veel gespotte dieren in de bossen.

kinderen is er een leuk animatieprogramma,

In de omgeving zijn tal van traditionele

een speeltuin en natuurlijk het verwarmde

Belgische dorpjes waar echt Belgisch bier en

kinderbad. Vanzelfsprekend beschikt deze

bonbons geproefd kunnen worden. Andere

viersterren camping over uitstekende faciliteiten

aanraders zijn het stadje Durbuy en het dorpje

en zijn er volop sportieve voorzieningen, zoals

La Roche-en-Ardenne. Genoeg te doen dus!

een graveltennisbaan, een sportveld én een
verwarmd buitenbad met glijbaan.
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(c) & (tm) STUDIO 100

EXCLUSIEF TE HUUR:
Kabouter Plop Familietent

Kenmerken:
Panoramacamping met schitterend
uitzicht.
Gelegen op een zuidhelling met terrassen.
7 ha., 311 plaatsen.
Themacamping met een legende.
Centraal in de Ardennen vlakbij
Durbuy en La Roche-en-Ardenne.
Slechts 85 km vanaf Maastricht en
8 km vanaf de E25, ook wel de
“Route du Soleil” genoemd.
Mooi vakantiehuis voor maximaal
12 personen.

heid van
Petite Suisse
Je kunt gezellig iets drinken aan de bar, een

centrale antenne aansluiting. Kies je voor een

snelle snack bij de snackhut halen of genieten

kampeerplaats Comfort Plus, dan heb je ook

van een uitgebreide maaltijd in het restaurant.

een eigen watertappunt, vuilwaterafvoer en
minimaal 115 m².

Met tent, caravan of camper

In de verwarmde sanitairgebouwen kun je

Op camping Petite Suisse kun je volop

gratis gebruikmaken van warm water. Voor de

genieten van al het kampeercomfort.

allerkleinsten zijn er speciale babywasplaatsen

De kampeerplaatsen Comfort zijn maximaal

zodat zij gemakkelijk gewassen kunnen worden.

115 m² en beschikken naast een
elektriciteitaansluiting van 10A, over een
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Huren op de camping

Uitdagingen in de Ardennen

Écht kamperen maar toch een beetje anders…

Wie Ardennen zegt, denkt wellicht aan kanoën,

Je hoeft alleen wat kleding en slaapspullen mee

abseilen en mountainbiken. Maar is er nog veel

te nemen want de rest verzorgt Petite Suisse!

meer! Wat dacht je bijvoorbeeld van quadrijden,

Je rijdt met de auto naar jouw plaats en de

tokkelen, klettersteig of paintball? De Ardennen

vakantie is begonnen! Kies een accommodatie

is dé plek bij uitstek om dit te doen. Samen met

die het beste bij jou past: een luxe stacaravan,

ons buitensportbedrijf worden verschillende

Fins chalet, bungalowtent, Fiji stacaravan of het

mogelijkheden aangeboden zodat jong en oud

vakantiehuis. Meer informatie over deze verhuur-

op avontuur kunnen gaan!

accommodaties vind je op pagina 4 t/m 8 of op
www.bestcamp.nl

Groepen
Voor groepen biedt Petite Suisse ook volop

Een camping voor 0 tot 80

mogelijkheden. Organiseer je een uitje voor jouw

Op camping Petite Suisse hoeft niemand zich

bedrijf, familie, vriendengroep of vereniging?

te vervelen: voor de jonge bezoeker tot 8 jaar

Dan ben je bij Panoramacamping Petite Suisse

staat het verhaal centraal van de dappere Ranger

aan het juiste adres. Je kunt kiezen voor modern

Dodon en zijn goede vriend Cervus, een krachtig

kamperen, maar kunt ook terecht in het nieuwe

edelhert. Samen beschermen ze al jaren de

vakantiehuis. Petite Suisse denkt graag met je

omgeving van de camping en beleven zij de

mee zodat er, geheel afgestemd op jouw wen-

spannendste avonturen. Lees alles over de

sen, een arrangement kan worden samengesteld

legende van Promprom op www.bestcamp.nl.

inclusief horeca, buitensportmogelijkheden en/

De wat oudere kinderen van 9 tot 15 jaar

of excursies.

beleven de natuur op héél andere wijze. Met de
Ardennen Rangers ontdekken zij hoe spannend
de natuur kan zijn. Ze gaan samen touwbruggen
bouwen, waterfilters maken en leren door middel
van spelletjes allerlei wetenswaardigheden over
de natuur. Speciaal voor de vijftig plussers is er
een arrangement waarbij je alleen maar hoeft
te genieten van al het moois om je heen. Een
boekje met wandelroutes, een excursie en een
bingoavond zijn slechts enkele elementen van
het arrangement: zie www.bestcamp.nl.
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Tips voor trips:
Park Chlorophylle.
Toeristenplaats La Roche-en-Ardenne.
Druipsteengrotten van Han.
Dierenpark Monde Sauvage in Aywaille.
Watervallen van Coo met het
attractiepark Plopsa Coo.
Wildparken van Han sur Lesse en
La Roche-en-Ardenne.
Kastelen van La Roche-en-Ardenne
en Somme-Leuze.
Grotten van Remouchamps en Hotton.
Bierbrouwerij Achouffe.

Kijk voor meer tips voor trips op
www.bestcamp.nl of www.petitesuisse.be
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Vakantiehuis voor 12 personen
"Ons Huis" is de naam van het vakantiehuis
op camping Petite Suisse! Een heerlijk luxe
huis waarin je onbezorgd kunt genieten. Het
vakantiehuis is geschikt voor 12 personen
en daardoor ideaal voor een uitstapje met
familie, vrienden of collega’s. Naast een
gezellige en complete woonkeuken met grote
tafel en een zitkamer met lekkere banken,

Faciliteiten

zijn er in het vakantiehuis vijf slaapkamers,
een badkamer met ligbad, twee douches én

Drie verwarmde, moderne sanitairgebouwen met gratis warm water, babywasruimte
en wasserette. Uitstortplaats voor chemisch toilet.
Campingwinkel met broodservice.
Verhuurartikelen zoals keukenpakket, kinderbed, kinderstoel en mountainbikes.
Bar, terras en restaurant met streekgerechten en afhaalmaaltijden, snacks en centrale
internet computer.
Receptie met o.a. toeristische informatie.
Verwarmd (25˚C) openluchtzwembad met glijbaan en peuterbadje.
Diverse sport- en spelfaciliteiten: sportveld voor o.a. volleybal en voetbal,
gravel tennisbanen, speeltuinen en tafeltennistafel.
Uniek recreatie- en buitensportprogramma tijdens schoolvakanties.
Gratis WiFi in en rond het centrumgebouw. Betaalde WiFi op overige delen van de
camping.

een sauna aanwezig. Je kunt gebruik maken
van de voorzieningen op de camping en des
gewenst ook horeca en activiteiten bijboeken.
Op www.bestcamp.nl vind je de huurprijzen
van het vakantiehuis en kun je eenvoudig
reserveren.

Al Bounire 27 | 6960 Dochamps, België
Tel.: 0032 (0)84 44 40 30 | Fax: 0032 (0)84 44 44 55
E-mail: info@petitesuisse.be | www.petitesuisse.be | www.bestcamp.nl
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Bungalowtenten ‘Kabouter Plop’
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Kampeerplaats Comfort
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Sportveld:
volleybal, voetbal en speelveld
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Tip: de Meivakantie,
Hemelvaart en Pinksteren

De meivakantie is uitgegroeid tot de populairste vakantie in het voorjaar. Sommige mensen ruilen de zomervakantie
zelfs in voor de meivakantie die vaak
veel aantrekkelijker geprijsd is. In 2016
hanteren veel scholen twee of zelfs drie
weken meivakantie en wordt er een
combinatie gemaakt met de lange weekenden van Hemelvaart en Pinksteren.

is speciaal door onze campings ontwikkeld. Kinderen leren op een speelse manier alles over de
natuur en gaan dammetjes maken, wild spotten
en vlotten bouwen.

Genieten van het voorjaar
In mei staat de natuur in volle bloei en zijn
de temperaturen vaak aangenaam. Breng een
week of enkele nachten door op onze campings.
Of combineer de weekenden van Hemelvaart en

Animatie en buitensport

Pinksteren en laat tussendoor je kampeermiddel

Tijdens de lange weekenden van Hemelvaart en

staan.

Pinksteren pakken alle campings uit met een uitgebreid recreatie- en buitensportprogramma. Ook

Op www.bestcamp.nl/meivakantie vind je de

in de week van 30 april tot 8 mei 2016 bieden

actuele prijzen, beschikbaarheid en informatie

veel campings je een compleet programma voor

over de voorzieningen en recreatie- en buiten-

kinderen en volwassenen. Een aantal BestCamp

sportprogramma’s op de campings. Het wordt

campings organiseren zelfs gedurende twee of

een onvergetelijke meivakantie!

drie weken recreatie- en buitensportactiviteiten.

Ardennen Rangers
Op alle campings in de Ardennen en Gaumestreek kunnen kinderen de natuur ontdekken met
Ardennen Rangers. Dit unieke buitenprogramma
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ERKENDE
CAMPING

Philip & Sharon:
“Verliefd op elkaar en samen
op de Ardennen.”
Philip: “Toen ik nog klein was ging ik graag met
mijn ouders richting de Ardennen. We hadden
zelfs een caravan op een andere camping, niet
ver van Bertrix. De liefde voor de Ardennen zit er
al van jongs af aan in. Avontuur, schone lucht, de
bossen en heuvels zijn hiervoor belangrijke ingrediënten.
Later tijdens mijn school- en studietijd heb ik op
verschillende campings gewerkt in de zomerperiodes. De lach van een gast en vooral het plezier
dat de gast beleeft tijdens zijn vakantie is voor mij
de belangrijkste drive. Voortdurend bezig zijn met
mogelijkheden om de camping naar een hoger niveau te brengen, dat is mijn uitdaging!
Ook Sharon is betoverd door de schoonheid van
de Ardennen. Sharon heeft pas geleden één van
de beste keuzes van haar leven gemaakt. Ze verruilde een kantoorbaan voor de prachtige Ardennen. Het team, de prachtige camping en de diverse mogelijkheden van de Ardennen hebben
ons hart gestolen.”

Vlakbij
historische
steden
34

Vakantieparadijs i
Ardennen Camping Bertrix**** is gelegen op één van de mooiste plekjes in
de Belgische Ardennen, tussen de historische steden Bouillon en Bastogne.
De camping is ruim opgezet en bestaat uit terrassen met een weids uitzicht
op een prachtig heuvellandschap en de vallei van de Semois.
Ligging

De camping

De camping grenst aan de uitgestrekte bossen

De ongedwongen sfeer, gastvriendelijkheid

van Herbeumont, die niet alleen uitnodigend

en goede service maken dat gasten graag op

zijn voor wandelaars, maar ook uitdagend voor

Ardennen Camping Bertrix verblijven. Zowel

de sportieve mountainbiker. Bertrix is de stad

tijdens als buiten de schoolvakanties biedt de

van de leisteen met een mijnwerkersgroeve.

camping geweldige recreatiemogelijkheden voor

Op het plein in het centrum torent de kerk uit

een complete vakantie: sportief of juist relaxed,

boven de cafés en restaurants. Hier worden

met z’n tweetjes of met (klein)kinderen.

markten en evenementen georganiseerd.

Je profiteert van eersteklas voorzieningen!

Kenmerken:
Ruim opgezette terrassencamping met
prachtig weids uitzicht.
Centrale ligging tussen Bouillon en
Bastogne.
16 ha., 502 plaatsen.
Uniek speelbos op de camping met
survivalparcours.
Groot verwarmd zwembad en veel
eersteklas voorzieningen.

(c) & (tm) STUDIO 100

Wandelen met enthousiaste en ervaren
gidsen.
 ok ideaal als overnachtingscamping
O
naar of vanuit het Zuiden (10 km van de
snelweg).

EXCLUSIEF TE HUUR:
Kabouter Plop Familietent

n de natuur
Paradijs voor kampeerders

Volop vertier in de vakanties

Ardennen Camping Bertrix is prachtig aangelegd

Ook in 2016 organiseert Ardennen Camping

in een oase van rust en groen en beschikt over

Bertrix weer veel leuke activiteiten in de

een goed onderhouden en gedraineerd terrein.

vakantieperiodes. In de meivakantie en met He-

Als kampeerder heb je een ruime staanplaats

melvaart en Pinksteren zorgt het animatieteam

van ± 100 m² met een elektriciteitaansluiting

voor een leuk programma, geschikt voor jong

van 10A. Een deel van de kampeerplaatsen

en oud. Ook in de zomervakantie worden er

is bovendien uitgerust met een watertappunt.

volop activiteiten georganiseerd. De sfeer en

Voor campers heeft Ardennen Camping Bertrix

gezelligheid in de Zomers Weken op Ardennen

speciaal verharde camperplaatsen ontwikkeld,

Camping Bertrix doen vele gasten weer terug-

met gras en een stabiele ondergrond. Ontdek

keren op de camping een jaar later. Bekijk voor

ook de kampeerplaatsen met Rangerhut

meer informatie de websites www.bestcamp.nl

voor de kinderen. De uitgebreide sanitaire

en www.campingbertrix.be.

voorzieningen op de camping zijn modern en
verwarmd.
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Nieuwe comfortabele accommodaties

Paradijs voor Bourgondiërs

Ardennen Camping Bertrix investeerde de afge-

Als een echte Bourgondiër genieten van de vele

lopen jaren in nieuwe accommodaties. Populair

lekkernijen waar België bekend om staat: ook

zijn de luxe stacaravans, waarbij je de keuze hebt

dat kan op Ardennen Camping Bertrix. In het

uit een stacaravan met twee of drie slaapkamers.

restaurant serveert de kok een heerlijke maaltijd

Ook de Kabouter Plop Familietenten zijn een

of themabuffet en de bar is een ideale plek om

aanrader op deze gezinscamping met uitgebreid

Belgische bieren en goede wijnen uit te probe-

recreatieprogramma in de meeste schoolvakan-

ren. In het chalet bij het zwembad haal je een

ties. De houten Ardennen hutten zijn basic

heerlijke verse pizza.

accommodaties, rustig gelegen aan de rand van
de camping. De huuraccommodaties zijn niet

Paradijs voor kinderen

alleen ideaal voor een aangename zomer

Kinderen hoeven zich op Ardennen Camping

vakantie, maar ook voor een ontspannen

Bertrix geen moment te vervelen. Populair is het

weekendje weg.

speelbos met een uitdagend, maar veilig klim- en
klauterparcours. Het bos is bovendien de ideale

Paradijs voor sporters

plek voor Ardennen Ranger activiteiten. Op een

Ardennen Camping Bertrix beschikt over fan-

aantal kampeerplaatsen kun je zelfs een Ranger-

tastische sportfaciliteiten. Er is een verwarmd

hut bijhuren, waar kinderen kunnen spelen en

zwembad (> 300 m ) met klimmuur en apart

slapen. Kinderen spelen ook graag in de avontu-

peuterbad. Je kunt heerlijk ontspannen in de

renspeeltuin en in de overdekte recreatieruimte.

ligstoelen op het terras bij het zwembad. Verder

Tijdens de schoolvakanties is er een recreatie-

zullen sportliefhebbers zich vermaken bij de

programma voor kinderen én volwassenen met

tafeltennistafels, op de acht jeu de boulesbanen

meeleeftheater, sporttoernooien en complete

of op het multifunctionele sportterrein waar

shows zoals Mama Mia, Hi ha horror en Grease.

voetbal, tennis, volleybal en basketbal gespeeld

Unieke excursies, zoals de Paardentochten en de

kunnen worden. Bij de camping is bovendien

Dag van de Mijnwerker, zijn een aanrader: een

een uitdagend highrope / survivalparcours.

combinatie van sport, natuur en avontuur.

Ardennen Camping Bertrix is bovendien populair

Jouw hobby, ons evenement

onder wandelaars. Met ervaren en enthousiaste

Op Ardennen Camping Bertrix worden evene-

wandelgidsen kun je in veel weekenden en

menten georganiseerd, zoals een wandelweek,

schoolvakanties de natuur in trekken. Een service

jeu de boules weekend en een motorevene-

die bijzonder wordt gewaardeerd en waar gasten

ment. Het is een ideale manier om een favoriete

voor terugkeren. Kijk op www.campingbertrix.be

hobby te combineren met een lekker weekend

voor de speciale wandelarrangementen.

of weekje Ardennen. Door de uitgebreide facili-

Vanzelfsprekend maakt de camping ook gebruik

teiten is plezier en vermaak voor iedereen gega-

van de andere buitensportmogelijkheden die de

randeerd. Wil je zelf een evenement organiseren,

omgeving biedt, zoals fietsen, kanoën, klimmen,

neem dan contact op met de camping of kijk op

abseilen en survival.

www.campingbertrix.be

2
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Tips voor trips:
Leisteengroeve van Bertrix.
Bouillon: kasteel en wildpark.
Historisch centrum van Bastogne.
Euro Space Center.
Grotten van Han.
Schitterende wandel- en fietsroutes.
(Rommel)markten in de omgeving.
Boekendorp Redu.
Basiliek van Saint-Hubert.
Abdij van Orval.
Unieke camping Bertrix excursies:
de Paardentochten en de Dag van de
Mijnwerker.
Kijk voor meer tips voor trips op
www.bestcamp.nl of kijk op
www.campingbertrix.be
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Buitensport op Bertrix
Gedurende het gehele seizoen organiseert de
buitensportorganisatie Cap Nature spannende
en uitdagende buitensportactiviteiten op
en in de omgeving van Ardennen Camping
Bertrix. Van paintballen, kayakken, buksen boogschieten tot hiken met kompas,
mountainbiken en het overwinnen van een
uitdagend klimparcours tussen de bomen.

Faciliteiten

Voor elke leeftijd is er wel een leuke activiteit!
Ter plaatse bepaal je welke activiteit past bij

V
 ijf verwarmde, moderne sanitairgebouwen met o.a. sanitair voor mindervaliden,
kindersanitair en wasserette.
Campingwinkel met o.a. elke dag vers brood.
Verhuurartikelen zoals mountainbikes, barbecue, koelkast, kinderbed, -bad, -stoel.
B
 ar, groot terras en uitstekend restaurant met streekgerechten en afhaalmaaltijden,
snacks en pizza’s.
Receptie met o.a. toeristische informatie en wandelroutes.
V
 erwarmd openluchtzwembad (> 300 m2) met klimmuur en peuterbad (30/4 - 13/9).
D
 iverse sport- en spelfaciliteiten: sportveld voor o.a. tennis, volleybal, basketbal en
voetbal, speeltuinen, tafeltennistafels, jeu-de-boules banen en overdekte recreatieruimte.
Groot speelbos (2 ha.) met klim- en klauterparcours.
Uniek recreatie- en buitensportprogramma in de schoolvakanties.
Speciale themadagen, musicals, shows en livemuziek.
WiFi in en rond de horeca.

jouw adrenaline-niveau! Durf je het aan?

Route de Mortehan (Rue du Culot), B-6880 Bertrix, België
Tel. België: 061 41 22 81 | Tel. Ned.: (070) 89 00 644 | Fax: 0032 (0)61 41 25 88
E-mail: info@campingbertrix.be | www.campingbertrix.be | www.bestcamp.nl
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Pizzeria
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= Bungalowtenten ‘Kabouter Plop’
= Ardennenhutten

Wandelen & fietsen is
voor iedereen
Wandeltips:
Draag goede (hoge) schoenen die steun
geven en draag altijd sokken.
Zorg voor een goed, stevig ontbijt
(ruim een uur van tevoren) en neem fruit
en broodjes mee voor onderweg.
Drink vooraf en tijdens de wandeltocht
voldoende.
Neem een stafkaart, verrekijker en
fototoestel mee.

België is de ideale vakantiebestemming voor wandelaars en fietsliefhebbers. Het
zijn niet voor niets populaire activiteiten tijdens de vakantie op de campings van
BestCamp. Ontdek de ongerepte natuur, prachtige vergezichten en bijzondere flora
en fauna van de Belgische Ardennen, Limburg en de Vlaamse kust.
Sportief genieten

fietsgebieden in België. De mooiste tochten gaan

Vanaf de campings wandelt u direct de natuur

dwars door bossen en velden, langs rivieren of

in. Dat kan op eigen gelegenheid, maar een

door de duinen en badplaatsen. Het is dé

aantal campings organiseert ook wandelingen

manier om optimaal te genieten van de lente in

en mountainbiketochten onder begeleiding. De

de Ardennen, Limburg of aan de kust.

Fietstips:
Draag soepele kleding en denk vooral om
een goede broek (evt. met zeemleer)
Een stevig ontbijt zorgt voor een goede
start. Neem brood en drinken mee voor
onderweg.
Zorg voor een zadelhoes of droge doek
ter bescherming van het zadel bij rust in
regen.
 en goede routekaart en camera gaan
E
uiteraard ook mee!

ervaren gidsen kennen de streek en brengen u
naar de mooiste plekken. De Ardennen bieden

Wielerklassiekers

je uitdagende heuvels en vlakke Ravel routes en

Een aantal BestCamp campings zijn ook goed

in Belgisch Limburg is Nationaal Park de Hoge

te combineren met een bezoek aan de verschil-

Kempen een aanrader. De tochten aan de kust

lende wielerklassiekers. Verblijf een weekend

gaan door de duinen, levendige badplaatsen en

op de camping en ga naar Luik-Bastenaken-Luik

polders.

(24 april 2016), de Amstel Gold Race (17 april
2016) of de 100ste editie van de Ronde van

Wandel- en Fietsweken

Vlaanderen (3 april 2016).

In het voorjaar organiseren verschillende campings de Wandel- en Fietsweken. We laten je
graag kennismaken met de unieke wandel- en
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Christel en Freddy:
Reeds in 1972 opende het domein zijn deuren,
vanaf 1993 werden Christel en Freddy de trotse
eigenaren van Vakantiepark Goolderheide.
“Als eigenaren vinden wij het belangrijk dat onze
gasten van een onbezorgde vakantie kunnen genieten. Wij luisteren naar de mensen en vertalen
dat zo veel mogelijk naar ons park toe. Zo worden
de volledig vernieuwde zwembaden, en de Comfort en High Comfortplaatsen door de gast gewaardeerd. Onze inspanningen werden beloond met
4,5 ster door ANWB en ADAC.
Op ons park zijn actie en avontuur de spil waar
alles om draait. In het hoogseizoen bruist het van
activiteiten voor groot en klein. Elk jaar bedenken
we nieuwe activiteiten.”
Paarden zijn ook een passie van Christel en Freddy:
“Daarom hebben we op ons park ook de gelegenheid gecreëerd voor onze gasten om hun paard
mee te brengen op vakantie. De paarden verblijven in luxueuze boxen onder ons waakzaam oog.”
“De Limburgse locatie biedt veel mogelijkheden,
want Goolderheide ligt in het midden van de natuur tussen bossen en velden. De fietslussen en
ruiterpaden vertrekken van op de camping. Ook
de Limburgse gemoedelijkheid en gastvrijheid willen wij uitstralen naar onze gasten toe.”

Net over
de grens

Ontdek het mooie
Camping Goolderheide is gelegen in Belgisch Limburg, niet ver van het Nationaal
Park Hoge Kempen. Op het veelzijdige vakantiepark zijn o.a. 3 zwembaden met
een totale oppervlakte van bijna 2000 m2, een recreatieplas met eigen strand, een
kinderboerderij en een klauterwoud.
Ligging

De camping

Goolderheide ligt bij het plaatsje Bocholt, slechts

De toeristische kampeerplaatsen liggen centraal

40 km van Eindhoven en Hasselt (B). De pro-

op de camping, vlakbij de belangrijke faciliteiten.

vincie Belgisch Limburg werd al 7 keer uitgeroe-

De standaard kampeerplaatsen zijn ruime plaat-

pen tot fietsparadijs en ook voor wandelliefheb-

sen van ± 120 m2 met 6A stroom. Daarnaast

bers is er een prachtig wandelnetwerk uitgezet.

beschikt Goolderheide over Comfortplaatsen

Vanaf Goolderheide zijn bijzondere dorpen en

van ± 150 m2 met 10A, een eigen water- en

steden in België én Nederland te bezoeken,

afvoerpunt en kabel TV. Voor mensen die net

zoals Hasselt en Thorn. Limburg staat bekend

als thuis over een eigen toilet, douche en wasta-

als een provincie met een prachtige natuur.

fel willen beschikken, zijn high comfortplaatsen
beschikbaar met privé sanitair en 16A stroom.
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(c) & (tm) STUDIO 100

EXCLUSIEF TE HUUR:
Kabouter Plop Familietent

Kenmerken:
Topcamping in Belgisch Limburg.
Nationaal Park Hoge Kempen.
35 ha., 283 plaatsen.
Recreatieplas en eigen strand.
Drie zwembaden: 2000 m2 waterplezier.
Uitgebreide sport- en spelfaciliteiten.

Limburg
Nieuwe stacaravans en tenten

Uitgebreide voorzieningen

Camping Goolderheide heeft de mogelijkhe-

Het aanbod van faciliteiten is zeer uitgebreid.

den van het huren van een accommodatie

Speeltuinen, voetbalveld, tennisbaan, fietscross

uitgebreid. Met nieuwe stacaravans, Kabouter

parcours, minigolf, skeelerbaan, jeu de boules,

Plop Familietenten en Coco Sweet tenten is er

tafeltennis, badminton, visvijver, halfpipe en

voor elk wat wils. Er zijn luxe stacaravans met

een kinderboerderij. Voor de paardenliefheb-

drie slaapkamers voor maximaal 6 personen en

bers zijn er paardenstallingen met stapmolen,

stacaravans met twee slaapkamers voor 1 tot 4

wasplaats en solarium. Ongekende mogelijk

personen. De gethematiseerde Kabouter Plop

heden om met elkaar leuke dingen te onderne-

Familietenten zijn kwaliteitstenten die bij uitstek

men op een mooie en gemakkelijk te bereiken

geschikt zijn voor gezinnen. Ook de nieuwe

vakantieplek. Camping Goolderheide is de

Coco Sweet is een bijzondere huurtent. Cam-

enige camping in Limburg met een beoordeling

ping Goolderheide verhuurt ook trekkershut-

van 4½ ster door de ADAC/ANWB.

ten. De trekkershutten zijn gelegen vlakbij de

Christel en Freddy heten u met trots van harte

sanitaire voorzieningen en kunnen vanaf

welkom op hun camping.

1 overnachting gehuurd worden.
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Waterplezier

Winkelen met korting

Voor de meeste kampeerders geldt dat een

Camping Goolderheide is een ideale uitvalsbasis

zwembad op de camping niet mag ontbreken.

voor een dagje winkelen. Op slechts een half uur

Camping Goolderheide heeft er drie: een

rijden liggen de Outletcentra van Maasmechelen

zwembad met lange glijbaan voor kinderen en

en Roermond, waar je geniet van hoge kortingen.

volwassenen en twee zwembaden met speel-

Ook Hasselt is een bijzondere winkelstad met

toestellen en glijbanen voor kleinere kinderen.

een modemuseum. In de buurt zijn er verschil-

Lekker zonnen en relaxen kan op de ligweides bij

lende weekmarkten, zoals in Genk met meer

het zwembad of op het zandstrand bij de recrea-

dan 250 standhouders. Andere veel bezochte at-

tieplas op de camping. Ook hier kunnen kinderen

tracties zijn het bierbrouwerijmuseum in Bocholt,

eindeloos spelen en zandkastelen bouwen.

de Alpacaboerderij en natuurlijk Plopsaland.
Camping Goolderheide en haar omgeving zijn

Recreatieprogramma

zeer geschikt voor een weekendje weg of lange

In de meeste schoolvakanties staan uiteen

vakantie.

lopende activiteiten op het programma. Een
enthousiast team ontvangt de kinderen met
plezier in de overdekte recreatieruimte om te
spelen en te knutselen. Veel vaker nog worden
er activiteiten op het terrein georganiseerd, want
met een dennenbos, een strand, een kinderboerderij, een roei- en visvijver, 3 zwembaden en
meerdere sport- en speelvelden is er heel veel te
doen. Samen met de ervaren avonturier Ricfried
Goold, Godart de Kikker en Gozewijn de Moerasman beleven de kinderen een onvergetelijke
vakantie.

Gethematiseerde horeca
Genieten van een verfrissend ijsje, een Belgisch
biertje, een kopje koffie of een compleet diner,
ook dat kan op Camping Goolderheide. De bar
en het restaurant zijn volledig gethematiseerd,
zodat kinderen én volwassenen hun ogen
uitkijken. Het zonnige terras bij de bar ligt vlakbij
de zwembaden.
’s Avonds bezoeken de gasten de horeca tijdens
één van de special nights: doldwaze themaavonden vol gezelligheid.
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Tips voor trips:
Plopsa Indoor Hasselt.
Nationaal Park Hoge Kempen.
C-Mine in Genk.
Modemuseum in Hasselt.
Brouwerijmuseum Bocholt.
Domein Bokrijk met Openluchtmuseum.
Outlet Maasmechelen Village.
Alpacaboerderij.
Jenevermuseum Hasselt.
Thorn, het witte stadje.

Kijk voor meer tips voor trips op
www.bestcamp.nl of www.goolderheide.be
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Paardrijden en manege
Met ruime stallen, een buitenpiste en de
mogelijkheid tot weidegang heeft Camping

Faciliteiten
Twee verwarmde sanitairgebouwen met o.a. douches zonder muntjes, wascabines, een

Goolderheide de perfecte omstandigheden

familiedouche en een wasserette.

gecreëerd voor paarden. Je kunt jouw eigen

Gethematiseerd restaurant met terras en gezellige bar met terras vlakbij de zwembaden.

viervoeter meenemen op vakantie, maar er

Zwembad met lange glijbaan en twee kinderzwembaden met o.a. glijbaantjes, waterspuiters en

zijn ook paarden op de camping aanwezig.

een schip.

De Kempen beschikt over een ruiternetwerk,

Receptie met wandel-, fiets- en ruiterroutes en toeristische informatie.

dat je onder begeleiding of op eigen initiatief

Recreatieplas en visvijver met eigen zandstrand.

kunt verkennen. Daarmee is Camping Gool-

Campingwinkel met iedere dag vers brood en diverse levensmiddelen.

derheide bij uitstek geschikt voor ruiters en

Uitgebreid aanbod van sport- en spelfaciliteiten: voetbalveld, volleybal, badminton, fietscrossbaan,

amazones.

jeu de boules, minigolf, tennisbaan, skeelerbaan, stokkegelbaan, halfpipe en tafeltennis.
Speeltuinen met o.a. glijbanen, touwenparcours en schommels.
Recreatie- en sportprogramma met Ricfried Goold, de ervaren avonturier.
Kinderboerderij en uitstekende mogelijkheden voor ruitertoerisme.

Bosstraat 1, 3950 Bocholt, België
Tel.: 0032 (0)89 46 96 40 |Fax: 0032 (0)89 46 46 19
Email: info@goolderheide.be | www.goolderheide.be | www.bestcamp.nl
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Nationaal Park Hoge Kempen
Limburg staat bekend als de groenste provincie van Vlaanderen vanwege het
Nationaal Park Hoge Kempen. Dit natuurgebied met naaldbossen, waterplassen,
heidelandschappen en weidse vergezichten is uniek in België. Breng een bezoek en
treed zelf in de sporen van de natuur.

Toegangspoort tot de natuur
Het Nationaal Park Hoge Kempen heeft niet één
ingang maar wel zes! Elke toegangspoort heeft een
eigen thema en is hét startpunt voor jong en oud
voor een ontdekkingstocht door het groen. Ontdek
via mooie uitgezette wandel- of fietsroutes (een
deel van) het 5700 ha tellende natuurgebied. Er
zijn al wandelingen vanaf 3 km.

Natuur ontdekken met kinderen
Kinderen leren spelenderwijs en daar zijn ze in het
park helemaal op ingericht! Op stap met een
Ranger, een rondrit in een stoomtreintje vanaf
station As, een wandeling met opdrachten of
ravotten in de natuur in het sport- en speelbos.
De natuur leeft!
Een bezoek aan Nationaal Park Hoge Kempen
is uitstekend te combineren met een verblijf op
bijvoorbeeld Camping Goolderheide.

GAAT U OP VAKANTIE NAAR BELGIË?
KOOP OP VAKANTIE
4X DE TELEGRAAF EN
MAAK KANS OP EEN
WEEKEND WEG AAN
DE BELGISCHE KUST!

Actie alleen geldig in de Belgische Ardennen in juli en augustus 2016
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Wandelen en fietsen
De Belgische kust beschikt over een mooi,
goed onderhouden wandel- en fietsnetwerk
van respectievelijk 130 en 600 kilometer.
De routes leiden je door de duinen, de
badplaatsen en de achterliggende polders.
Onderweg geniet je van het uitzicht op zee
en kun je tientallen attracties bezoeken.
Door een systeem van knooppunten en een
goede bewegwijzering kun je eenvoudig een
wandeling of fietstocht uitstippelen. Op veel
plaatsen zijn fietsen, bolderkarren of skelters
te huur.

Culinair genieten
In de badplaatsen zijn veel goede restaurants
met heerlijke vleesgerechten en verse vis te
vinden. Met uitzicht op de zee of een gezellig plein kun je er lunchen of dineren. Laat
je na een wandeling over het strand en de
boulevard adviseren over Belgische bieren of
kwaliteitswijnen. Proef van het aangename
Bourgondische leven en ontdek de goede
Vlaamse keuken.

Ontdek de Belgis
Voor sommige mensen is de Belgische kust een bestemming waar ze regelmatig
een weekendje of langere vakantie aan zee doorbrengen, terwijl anderen er nog
nooit zijn geweest. Vast staat dat de Belgische kust veel meer te bieden heeft
dan een strandvakantie. De familiebadplaatsen Nieuwpoort en Westende liggen
centraal aan de Belgische kust en vormen daarmee een ideaal vertrekpunt om de
kust en het achterland te ontdekken.
Levendige badplaatsen
De Belgische badplaatsen genieten inter-

beschikt over een kilometerslange zeedijk met

nationale bekendheid. Zo is Nieuwpoort dé

casino. De badplaatsen met levendige boule-

vissershaven van de Westkust met de grootste

vards, gezellige terrassen en winkelpromenades

jachthaven van Noord-Europa. Oostende is de

zijn eenvoudig te bezoeken met de Kusttram.

koninklijke badplaats en Westende-Middelkerke
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Attractieparken
Ook voor liefhebbers van attractieparken valt
er veel te beleven.
Plopsaland De Panne is uitgegroeid tot de
nummer 1 attractie van België. Populaire
figuren als K3, Bumba, Mega Mindy en
Kabouter Plop staan er centraal. Het in Ieper
gelegen Park Bellewaerde is een aantrekkelijke combinatie van een attractie- en een
dierenpark. In Boudewijn Seapark in Brugge
ben je getuige van de spectaculaire shows
met o.a. speelse dolfijnen en zeeleeuwen.

che kust
Historische steden
Niet alleen aan de kust, maar ook in het Vlaam-

en musea (UNESCO). Veel gasten combineren

se binnenland zijn er bijzondere steden die een

hun vakantie aan zee met een bezoek aan

bezoek waard zijn. Eén van de belangrijkste trek-

Brugge. Maar ook steden als Veurne en Ieper

pleisters is de historische binnenstad van Brugge

bieden haar bezoekers een mooi centrum met

met monumentale gebouwen, winkels, bruggen

kunst, cultuur en markten.
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Michel & Felicia:
“Ontspannen en genieten,
daar is de vakantie voor.”
Wanneer je op Kustpark Strand Westende
verblijft, mag je rekenen op een warm onthaal.
Michel: "Onze luxe stacaravans staan op
een apart gedeelte van Kompas Camping
Westende op loopafstand van de duinen en
het strand. Wegens de grote vraag worden
er vanaf het voorjaar van 2016 tien nieuwe
stacaravans verhuurd. Op Kustpark Strand
Westende waarborgen wij het persoonlijk
contact met onze gasten. Wij zijn er voor
de ontvangst en staan voor onze gasten
klaar als zij vragen hebben. Dat wordt zeer
gewaardeerd. De luxe stacaravans zijn van
alle comfort voorzien en zijn een ideale basis om er lekker op uit te trekken. Hoewel
het heerlijk vertoeven is op het park, zien
we dat veel mensen overdag naar het strand
gaan, fietsen of wandelen door de duinen
of een bezoek brengen aan Plopsaland of
Brugge. Een ding is zeker: genieten is hier niet
moeilijk!”

Dichtbij
de zee
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NIEUW

Kamperen aan de kust!

Vakantie vieren aa
Kustpark Strand Westende verhuurt eersteklas stacaravans op de Kompas
Camping te Westende. Deze ANWB erkende camping is schitterend gelegen op
een kilometer van de duinen, het strand en de zee. Voor kinderen en volwassenen
is de gemoedelijke badplaats Westende-Middelkerke de ideale bestemming voor
een heerlijke vakantie aan zee.
Westende-Middelkerke
De familiebadplaats Westende beschikt over

Tijdens het seizoen worden hier leuke

een breed en fijnzandig strand, waar je

evenementen georganiseerd. Een aanrader is

uitgenodigd wordt om lekker in het zonnetje

de speciale gastronomische weekenden, het

te ontspannen. Langs het strand loopt een

moment bij uitstek om te proeven van de

zes kilometer lange boulevard met winkeltjes,

lekkerste streekgerechten, wijnen en Belgische

restaurants, terrassen en een casino.

bieren.

Kenmerken:
Op loopafstand van zee en strand.
Moderne stacaravans, nieuwe
Kabouter Plop Familietenten en
ruime kampeerplaatsen.
11 ha., 475 plaatsen.
Golfbaan, visvijver, wandel- en
fietsnetwerk.

EXCLUSIEF TE HUUR:

(c) & (tm) STUDIO 100

Boulevard met winkels, terrassen en
restaurants.
Vlakbij Plopsaland en de historische stad
Brugge.
Nieuwe waterspeeltuin

Kabouter Plop Familietent

n de kust
Camping
Kustpark Strand Westende maakt deel uit van

liggen sportvelden voor o.a. minivoetbal,

een vakantiedomein met veel voorzieningen.

basketbal en volleybal. Naast het vakantie

Er is een taverne, een frituur en een winkel

domein ligt een visvijver en een golfbaan.

met vers brood. Kinderen hebben plezier in de

In de meeste schoolvakanties organiseert het

speeltuinen, de overdekte recreatiezaal en op

recreatieteam leuke activiteiten. De nieuwe

de airtrampoline. Centraal op de camping

waterspeeltuin staat garant voor veel waterplezier.
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Tips voor trips:
De historische steden Brugge en Veurne.
Plopsaland De Panne.
Boudewijn Seapark.
Fort Napoleon.
De loopgraven van Domein Raversijde.
Vissersboot.
Kijk voor meer tips voor trips op
www.bestcamp.nl of
www.topcampingsaandekust.nl

Luxe stacaravans
Een luxe stacaravan is niet alleen de ideale
huuraccommodatie voor een lange vakantie,
maar ook voor een midweek of weekendje weg.
Bij BestCamp verhuren wij de Oakley stacaravan
met twee slaapkamers (voor 4 personen) en de
Flores en Atlantic stacaravan met drie slaapkamers (voor 6 personen). De Atlantic heeft twee
badkamers en is daarmee bij uitstek geschikt
voor grote gezinnen, twee koppels en een vakantie met opa en oma. In 2016 breiden we het
aanbod uit met tien nieuwe stacaravans (voor 6
personen).

Kabouter Plop Familietenten
Het gebeurt maar zelden dat een gezin met kinderen dat verblijft op Kustpark Strand Westende
geen bezoek brengt aan Plopsaland De Panne.
Voor Plopsa fans bieden wij in juli en augustus
de mogelijkheid om een vakantie door te brengen in een nieuwe Kabouter Plop Familietent.
Deze gethematiseerde tenten zijn een belevenis
voor kinderen en een compleet ingerichte kwaliteitstent voor ouders.

naar actie, avontuur en sportiviteit, dan vind
je dat op en rond de stranden van WestendeMiddelkerke. Onder leiding van sportinstructeurs
kun je namelijk deelnemen aan uiteenlopende
activiteiten en uitdagende watersporten. Daarnaast wordt er onder andere badminton, beachvolleybal en voetbal gespeeld. In Middelkerke is
ook een overdekt zwembad met glijbanen, een
bubbelbad en sauna. Tijdens een wandel- of
fietstocht ontdek je de charme van de kust en
het achterland.

Plopsaland De Panne
Plopsaland de Panne biedt een mix van attracties
voor alle leeftijden. De jongste bezoekers genieten van attracties en voorstellingen met Bumba,
Maya de Bij en Kabouter Plop. Voor oudere
kinderen en volwassenen zijn er spectaculaire
attracties zoals Anubis The Ride. Ook het nieuwe
overdekte zwemparadijs Plopsaqua biedt een
aaneenschakeling van leuke en spectaculaire
waterattracties. Voor de verkoop van tickets en
arrangementen kijk je op www.bestcamp.nl

Brugge
Ruime kampeerplaatsen
Exclusief bij BestCamp kun je nu ook kampeerplaatsen reserveren. Alle plaatsen zijn ruim
(ca. 110 m2), een beperkt aantal XL kampeerplaatsen zijn zelfs 150 m2. Vanaf de camping
loop je eenvoudig richting het strand en de
duinen. Westende is dé plek voor een veelzijdige
kampeervakantie aan zee met bijzondere steden
en bezienswaardigheden.

Activiteiten voor alle leeftijden
Wanneer je tijdens jouw vakantie op zoek bent
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Op een half uur rijden van Kustpark Strand
Westende ligt Brugge, de historische hoofdstad
van de provincie West-Vlaanderen. De stad, met
veel cultureel erfgoed, heeft een indrukwekkend
historisch centrum dat al die jaren goed bewaard
is gebleven. Verken Brugge met een paardenkoets, per boot op de reien of met een Citytourbusje. Door zijn mooie grachten wordt
Brugge ook wel het Venetië van het Noorden
genoemd. Een absolute aanrader voor een
dagje uit.

Faciliteiten
Gezellige taverne en frituur voor het afhalen van snacks en meeneemmaaltijden.
Supermarkt met broodservice.
Receptie met toeristische informatie, fiets- en wandelnetwerkkaarten.
Wasserette met wasmachines en drogers.
Vier sanitairgebouwen met kindersanitair en sanitair voor mindervaliden.
Servicestation voor kampeerauto’s.
Overdekte speelschuur met ballenbad en animatiezaal.
Avonturenspeeltuin en airtrampoline.
Kiki’s Avonturenclub.
Sportterreinen voor minivoetbal en volleybal en jeu de boulesbanen.
6 holes golfbaan en visvijver direct naast de camping.
Nieuwe waterspeeltuin.

Bassevillestraat 141, 8434 Westende, België
Tel. België: 084 36 00 52 | Tel. Nederland: 070 89 00 643
E-mail: info@kustparkstrandwestende.be | www.bestcamp.nl
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Jeroen:
“Alle ingrediënten aanwezig voor een
heerlijke vakantie.”
Op de Kompas Camping in Nieuwpoort heeft
BestCamp de verhuur van stacaravans aan de
Belgische kust uitgebreid.
Jeroen: “Met trots en enthousiasme verhuren wij
luxe stacaravans met 2 of 3 slaapkamers op de
Kompas Camping in Nieuwpoort. De stacaravans
hebben we op ruime plaatsen gezet met gras
rondom en geen doorgaand verkeer. Dit gedeelte
van de camping heet Kustpark Nieuwpoort. Een
leuke én veilige plek voor kinderen! Maar niet alleen gezinnen met kinderen zijn bij ons te gast.
Liefhebbers van natuur wandelen en fietsen langs
de kust of door het natuurreservaat de IJzermonding. Op de recreatieplas kunnen watersporters
zeilen, surfen en kanoën. Historische steden als
Brugge, Veurne en Oostende bieden cultuur, winkels en goede restaurants. En natuurlijk gaan onze
gasten naar het strand en Plopsaland De Panne.
Zowel op het park als in de omgeving is van alles
te beleven.”
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Kamperen aan de kust!

Onbegrensd vaka
Kustpark Nieuwpoort maakt onderdeel uit van Kompas Camping Nieuwpoort, een
prachtige viereneenhalve sterren camping op slechts 5 kilometer van het strand
en de Noordzee. De camping beschikt over veel voorzieningen en grenst direct
aan een grote recreatieplas. Kompas Camping Nieuwpoort en haar omgeving
bieden een zee aan mogelijkheden, die garant staat voor een geslaagde vakantie.
Nieuwpoort aan zee

zeilboten en luxe jachten is een bezienswaardig-

Natuurlijk zijn het strand, de zee en de boulevard

heid. Nieuwpoort staat bekend als dé vissers-

met winkels en terrassen belangrijke troeven

haven van de Westkust. Proef de heerlijke verse

van Nieuwpoort, maar er is meer.

vis in winkels en restaurants: lekker!

In deze badplaats mondt de rivier de IJzer uit
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in de Noordzee en dat heeft geresulteerd in

De camping

een natuurreservaat met een uitzonderlijke

Kompas Camping Nieuwpoort is een ANWB

flora en fauna. Ook de jachthaven met mooie

erkende camping met veel sport- en spel

Kenmerken
:

Op slechts 5 km van het strand.
Recreatieplas met veel
watersportmogelijkheden.
23 ha., 926 plaatsen.
Dierenweide met hertjes.
Sport- en speelterreinen binnen en
buiten.
Bijzonder natuurreservaat
‘de IJzermonding’.

ntieplezier
voorzieningen, zoals een sportterrein waar o.a.

De kinderen willen het liefst iedere dag de

voetbal, tennis en basketbal gespeeld worden.

hertjes bezoeken. Het recreatieprogramma

Daarnaast beschikt de camping over een

bestaat uit sportanimatie en Kiki’s Avonturen-

beachvolleybalveld en jeu de boulesbanen. In

club, waar de kinderen deel kunnen nemen

de nieuwe avonturenspeeltuin kunnen kinderen

aan leuke spelletjes, knutselen en schilderen.

onbezorgd spelen en als het een keer minder

Maar er worden ook workshops en natuur-

weer is, is er ook een binnenspeeltuin en een

wandelingen georganiseerd.

sporthal.
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Nieuwe stacaravans

Er is een waterglijbaan en het peuterzwembad

Via BestCamp huur je exclusief een nieuwe

heeft leuke speelelementen. In de naastgelegen

stacaravan van het type Pacifique op Kompas

Spaarbekken kun je zeilen, surfen en kajakken.

Camping Nieuwpoort. Deze stacaravans zijn ruim

Met de zee op een paar kilometer afstand beleef

van binnen en beschikken over een gedeeltelijk

je vast en zeker een vakantie boordevol water-

overdekt houten terras.

plezier.

Je hebt de keuze uit een stacaravan met twee of
drie slaapkamers. De ligging vlakbij de Spaarbek-

Eeuwherdenking in Ieper

ken van de rivier de IJzer zal je zeker aanspreken.

Honderd jaar geleden vond de Eerste Wereldoor-

Meer informatie over deze huuraccommodaties

log plaats. Deze ‘Groote Oorlog’ wordt in deze

vind je op pagina 4 t/m 8 of op www.bestcamp.nl.

streek op een indrukwekkende wijze herdacht. In
Ieper zijn er monumenten zoals de Menenpoort

Kampeerplaatsen Nieuwpoort

en begraafplaatsen als Ramparts Cemetary ter

Nieuw bij BestCamp is de mogelijkheid om

nagedachtenis aan de slachtoffers van de Groote

een ruime kampeerplaats in Nieuwpoort te

Oorlog. Herdenkingen vinden plaats bij evene-

reserveren. Je hebt de keuze uit kampeerplaats

menten en tentoonstellingen.

van ca. 110 m en XL kampeerplaatsen van
2

ca. 150 m2. Met vijf moderne sanitairgebouwen

Kusttram en badplaatsen

kun je onbezorgd genieten op de best

De Kusttram rijdt van De Panne tot aan Knokke

gewaardeerde camping aan de Belgische kust.

en is een ideaal vervoersmiddel om de badplaatsen langs de Belgische kust te bezoeken. Met

Tips voor trips:
Plopsaland De Panne.
Park Bellewaerde in Ieper.
Koning Albert Monument.
Het historisch centrum van Ieper en
Veurne.
Fiets- en wandelpromenade met
uitkijktoren in Nieuwpoort.
Het Bakkerijmuseum.
Bierbrouwerij De Dolle Broeders.
Kijk voor meer tips voor trips op

www.bestcamp.nl
of www.topcampingsaandekust.nl
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Onbeperkt waterplezier

een dagkaart kun je voordelig in- en uitstappen

Zwemmen, zeilen, surfen, kajakken en vissen:

en meerdere badplaatsen verkennen en in een

het is allemaal mogelijk tijdens jouw verblijf op

restaurant of op een terras lunchen of dineren.

Kompas Camping Nieuwpoort. Centraal op de

De Kusttram stopt ook voor de ingang van

camping liggen drie verwarmde zwembaden.

Plopsaland De Panne.

Faciliteiten
V
 ijf moderne sanitairgebouwen (zonder muntjes), kindersanitair en babywasruimtes,
sanitair voor mindervaliden en wasserette met strijkgelegenheid.
Gezellige taverne en frituur voor het afhalen van snacks en meeneemmaaltijden.
Winkel en bakkerij met uitgebreid assortiment en alle dagen vers brood.
Receptie met toeristische informatie, fiets- en wandelnetwerkkaarten.
Binnenspeeltuin en overdekte sporthal.
Avonturenspeeltuin en dierenweide met hertjes.
T wee verwarmde openluchtzwembaden, waterglijbaan en een apart peuterbad
(half mei tot half september).
D
 iverse sport- en spelfaciliteiten voor tennis, jeu de boules, tafeltennis, voetbal, basketbal
en volleybal.
Kiki’s Avonturenclub.
Watersporten als zeilen, kayakken en surfen op de Spaarbekken.

Brugsesteenweg 49, 8620 Nieuwpoort, België
Tel. België: 084 36 00 52 | Tel. Nederland: 070 89 00 643
E-mail: info@campingnieuwpoort.be | www.bestcamp.nl
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Werken in
vakantiesfeer

Wil je werken én genieten van een luchtige vakantiesfeer? Dat kan op de campings van
BestCamp. Ieder jaar zijn de campings op zoek naar enthousiaste vakantiewerkers,
seizoenmedewerkers en stagiair(e)s die het vaste team tijdens het seizoen komen
versterken.
Vakantiewerk of stage
Zoek je een leuke vakantiebaan of stage in een
heel andere omgeving? Ben je servicegericht,
flexibel en representatief? Of volg je een MBO
of HBO opleiding en zoek je een stageplaats?
Op de camping kun je terecht voor een vakantiebaan in de zomer of voor een heel seizoen.
Werken op een camping is leuk en leerzaam.
Meld je nu aan bij één van de campings van
BestCamp voor seizoenswerk, vakantiewerk of
een stage.

Functies
Het werk op de campings van BestCamp is heel
divers. Wat past het beste bij jou? Aan de slag
in de winkel, de receptie, de horeca, de keuken,
het zwembad, de buitendienst of het recreatieteam?
Het is veelzijdig werk en je ontmoet veel mensen. Voor alle functies geldt dat je actief bezig
bent, samenwerkt en improviseert maar ook
sfeer maakt en veel lol hebt.
Interesse?
Bekijk de verschillende campings op
www.bestcamp.nl en stuur je favoriete camping
vervolgens je sollicitatiebrief met CV en foto.
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Beheer van stacaravans
Aan de Belgische kust verhuurt BestCamp
luxe stacaravans op twee kwaliteitscampings.
Ben je niet meer werkzaam, maar heb je
een hekel aan stilzitten? Breng dan jouw
vrije tijd door op de camping en combineer
dat met de functie van gastheer/gastvrouw
(echtpaar).
In deze functie zorg jij ervoor dat de gasten
een fijne vakantie op de camping doorbrengen. Bij aankomst ontvang jij de gasten
en verstrekt hen de informatie over de
accommodatie en de camping. Ook tijdens
het verblijf van de gast blijf je het eerste
aanspreekpunt. Enige ervaring van techniek
is een pre voor het verrichten van kleine
onderhoudswerkzaamheden.
Wanneer de gasten weer naar huis gaan,
verzorg jij de check out. Vervolgens zorg je
er samen met het team voor dat de accommodaties weer compleet en schoon zijn voor
nieuwe gasten.
Deze functie biedt een ideale mogelijkheid
om jouw vrije tijd op een mooie camping
vlakbij het strand door te brengen.
Interesse?
Stuur je sollicitatiebrief en CV naar
info@bestcamp.nl.

Voordelen:
Eén contactpersoon.
Veel recreatiemogelijkheden.
Combinatie van verblijfsmogelijkheden.
Nederlands gesproken.
Exclusief afhuren van een zaal.

Meer informatie:
Voor meer informatie mail naar:
info@bestcamp.nl
kijk op www.bestcamp.nl
of bel in België 084-360052
en in Nederland 070-8900620

Groepen op pad
met BestCamp
Zoek jij een veelzijdige en gastvrije locatie voor een jubileum, bedrijfsuitje of
familiereünie? Organiseer je een schoolreis of een uitstapje met jouw kampeer
club of (sport)vereniging? Dan zijn de op maat gemaakte groepsarrangementen
van de campings van BestCamp zonder twijfel de juiste keus. De campings bieden
de mogelijkheid om jouw verblijf te combineren met maaltijden, activiteiten,
entertainment en bijzondere excursies. Jouw wensen staan centraal.
Verblijf

Activiteiten

BestCamp biedt je een ruime keuze uit bunga-

In samenwerking met professionele buitensport-

lows, stacaravans, tenten, kampeerplaatsen en

bedrijven organiseren we activiteiten, zoals

groepsverblijven. Het is zelfs mogelijk dat een

klimmen, abseilen, kanoën en mountainbiken.

deel van de groep kampeert, terwijl het andere

Maar ook volleybal, (tafel)tennis en jeu de boules

deel bijvoorbeeld een stacaravan huurt. Zo kan

zijn mogelijk. Ontdek de geweldige omgeving

iedereen op zijn eigen manier verblijven, iets

tijdens een GPS wandeling of ga samen met een

wat door velen als buitengewoon plezierig wordt

wandelgids op pad. Naast de natuur zijn er

ervaren. Bovendien zijn er zalen beschikbaar voor

sfeervolle dorpjes met leuke attracties.

gezamenlijke activiteiten, zoals een welkomst
bijeenkomst of een spelavond.

Een geslaagd verblijf
Bij de camping van jouw keuze heb je één

Horeca

contactpersoon met wie je het verblijf, de horeca

Natuurlijk kunnen de campings ook jouw maal-

en eventuele activiteiten kunt regelen. Dat is wel

tijden verzorgen. Je maakt jouw verblijf compleet

zo gemakkelijk. Bovendien kun je steeds in jouw

met een ontbijt, lunch of diner in onze sfeervolle

eigen taal terecht. De campings van BestCamp

restaurants. Het aanbod varieert van een luxe

bieden je alle ingrediënten voor een teambuil-

viergangendiner tot een barbecue of pizza avond

ding, een feest of een te lang uitgestelde reünie.

en van een wijnproeverij tot een bijzondere

Neem vrijblijvend contact op met de camping

Trappistenbieravond.

voor meer informatie of een offerte, compleet
afgestemd op jouw wensen en budget.
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Een greep uit ons a

Panorama Camping Gulperberg
terrassencamping met schitterend uitzicht | vlakbij Valkenburg en Maastricht
Gulpen, Limburg

Nieuwe verblijfsmogelijkheden zijn:
P
 anoramachalets
L uxe stacaravans
K
 abouter Plop Familietenten
W
 oodlodges
C
 omfortplaatsen met elektra, waterkraan en TV-aansluiting
C
 omfortplaatsen met houten panoramaterras
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“Een bijzondere metamorfose.”
Panorama Camping Gulperberg is uitzonderlijk mooi gelegen in ZuidLimburg vlakbij Maastricht, Valkenburg en Aken. Deze terrassencamping
met uitzicht onderging de afgelopen jaren een metamorfose en heeft het
aantal verblijfsmogelijkheden sterk uitgebreid.

Nieuwe faciliteiten
T wee sanitairgebouwen
B
 ar/restaurant met panoramaterras
N
 ieuw openluchtzwembad
S peeltuinen
O
 verdekte recreatiezaal
G
 ratis toegang tot nabijgelegen overdekt zwemparadijs Mosaqua

Camping Callassande

Vakantiepark Parc du Soleil

luxe faciliteiten | op 1 km van Nederlands breedste strand

ruime vrijstaande chalets | op 10 minuten fietsen van het strand

Callantsoog, Noord-Holland

Noordwijk, Zuid-Holland

anbod in Nederland

Recreatiepark Noordwijkse Duinen

Vakantiepark Hunzedal

fantastisch fiets- en wandelgebied | verwarmd binnenzwembad

35 km van Plopsa Indoor in Coevorden | zwemmeer en zwembad

Noordwijk, Zuid-Holland

Borger, Drenthe

Camping De Boshoek

De Sprookjescamping

5-sterrencamping op de Veluwe | binnen- en buitenzwembad

theatershows voor kinderen | bijzondere huuraccommodaties

Voorthuizen, Gelderland

Rheeze, Overijssel

Recreatiepark ‘t Gelloo

Camping Bospark Ede

vele leuke uitstapjes te maken | binnen- en buitenzwembad

gelegen in de bossen | verwarmd buitenzwembad

Ede, Gelderland

Ede, Gelderland

Kijk voor deze en meer campings en parken in Nederland op www.bestcamp.nl
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Combineer je verblijf met een
dagje in een Plopsa-park!

Bij BestCamp te huur op 9 campings in België en Nederland:
de Kabouter Plop Familietent.
Je ontdekt deze unieke familietent en
de campings op www.bestcamp.nl/plop

