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Charmecampings zijn geselecteerde campings van de ANWB. Campings die uitblinken 
in ligging, uitstraling en gastvrijheid. Met ruime, groene staanplaatsen op idyllische 
plekken, nabij een sfeervol stadje of aan een kabbelend riviertje. Stuk voor stuk 
gedroomde plekken. 

De mooiste plek voor charmecampings
Een charmecamping is niet te groot en niet te klein: het aantal staanplaatsen varieert van 25 tot 
ongeveer 200. Met persoonlijke aandacht van de beheerder, die gastvrijheid hoog in het vaandel 
heeft staan. De boekbare campings in deze special worden tevens onder het thema Charmecamping 
aangeboden op anwbcamping.nl.

anwb.nl/campingpartners

Voor kampeerders die op zoek 
zijn naar rust, ruimte, natuur op 
een kleinschalige camping, zijn 
charmecampings de ideale be-
stemming. In deze special vinden 
zij bijzondere campings waar 
persoonlijke aandacht belangrijker 
is dan groot, groter, grootst. De 
meest idyllische kampeerplaatsen 
komen voorbij!

Verspreide oplage
40.000 exemplaren

Leeftijdsklasse
45+ jaar

Charmecampings 
wordt als bijlage 

verspreid bij KCK 3

Sfeervolle campings op droomplekken

Charmecampings

Belangrijke elementen van 
een charmecamping
1. Voor rustzoekers en  
 natuurliefhebbers 
2. Groene, idyllische 
 plekken
3. Gastvrij

MIDI-PYRÉNÉES

In het kort

Camping Pyrénées Natura 
Groene uitvalsbasis 
midden in de Pyreneeën

Deze camping ligt op 1000 meter hoogte, midden in de groene 
natuur van de Hautes-Pyrénées, aan de rand van het Nationaal 
Park van de Pyreneeën. Pyrénées Natura biedt verschillende 
typen kampeerplaatsen en verhuur van stacaravans en Coco 
Sweet-tenten, die het midden houden tussen een klassieke tent 
en een stacaravan. Het is een prima uitvalsbasis voor een spor-
tieve vakantie. Ga fietsen, wandelen of breng een bezoek aan 
werelderfgoed zoals het keteldal Gavarnie, de Pic du Midi (met 
observatorium) en de beroemde bergpassen Cols des Pyrénées, 
Tourmalet en Aubisque. Op de camping vind je een winkeltje, bar 
en bistro. Geniet van het schitterende uitzicht vanaf het terras of 
ontspan in de sauna na een mooie wandeltocht.

• Middelgrote camping (66 plaatsen) • Ideaal voor  
rustzoekers • Ideaal voor camperaars • Fraai gelegen
• Voordeel met Camping Key Europe

HAUTES-PYRÉNÉES / ESTAING
+33(0)562 974 544 • info@camping-pyrenees-natura.com  
https://camping-pyrenees-natura.com/
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Camping Ruisseau  
du Treil
Ontspanning in 
het hart van de 
Lotvallei

Camping La Tuque
Gezinscamping 
in de Lot ten 
zuiden van de 
Dordogne

Charmante gezinscamping op 
een steenworp afstand van 
de rivier de Lot. Halverwege 
Cajarc en Saint-Cirq-Lapopie 
is het een vredige oase voor 
rustliefhebbers, met alles wat 
je nodig hebt in de nabijheid. 
Op het terrein van 3 hectare 
zijn 49 standplaatsen voor 
tenten, caravans en campers. 
De ruime, open plaatsen zijn 
omringd door stenen muur-
tjes. Natuurlijke begroeiing 
zorgt voor beschutting tegen 
de zon. ’s Nachts droom je hier 
weg onder ontelbare sterren.

La Tuque is een prachtige na-
tuurcamping op een glooiend 
bosterrein aan de zuidkant van 
de Vallée du Lot. Het terrein 
heeft een speels karakter, 
met ruime kampeerplaatsen, 
moderne stacaravans en luxe 
safaritenten. Op zoek naar 
ontspanning, rust en een on-
gedwongen sfeer? Dan ben je 
op deze kleinschalige familie-
camping aan het juiste adres. 
Begin je dag met een cappu-
ccino op het loungeterras en 
schuif voor lunch of diner aan 
in het gezellige restaurant.

In het kort  
• Kleine camping (52 plaatsen)
Ideaal voor rustzoekers • Bij rivier 
met strand op 0,2 km • Open-
luchtzwembad • Voordeel met 
Camping Key Europe

LOT / LARNAGOL 
+33(0)565 312 339
contact@lotcamping.com
www.lotcamping.com

06

05

In het kort  
• Middelgrote camping (106 
plaatsen) • Ideaal voor rustzoe-
kers • Ideaal voor families met 
kinderen • Gratis wifi
• Openluchtzwembad

LOT / BELAYE
+33(0)638 321 826
info@campinglatuque.nl
www.campinglatuque.nl

MIDI-PYRÉNÉES

In het kort

Camping le Clos Bouyssac
Een juweeltje aan de oever 
van de rivier de Lot

Kom met het hele gezin genieten van de rust en de prachtige 
natuur in dit paradijsje van een camping tussen bos en rivier. 
Ga zwemmen in de rivier, maak fietstochten in de omgeving en 
wandelingen tussen de wijnvelden of ga fossielen zoeken op 
de berg. Vissers kunnen vanaf hun staanplaats vissen op onder 
meer karper, meerval en barbeel. Voor kinderen is het hier hele-
maal feest: in het hoogseizoen is er een zwemdisco en kunnen 
ze marshmallows roosteren bij het vuur, chillen in een hang-tipi, 
tafeltennissen, voetballen of kreeftjes vangen in de rivier.

• Middelgrote camping (80 plaatsen) • Ideaal voor  
rustzoekers • Aan rivier met strand (binnen 50m)  
• Gratis wifi • Openluchtzwembad

LOT / TOUZAC
+33(0)565 365 221 • info@leclosbouyssac.eu 
www.leclosbouyssac.eu
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Camping le Ch’timi
Sfeervolle 
familiecamping 
tussen de 
wijnvelden
Le Ch’timi is een sfeervolle 
3-sterrencamping in een 
prachtig groene omgeving. 
Het terrein is mooi aangelegd 
in de stijl van een oud land-
goed en biedt ruime plaatsen. 
De gezinscamping is gelegen 
in de vallei van de Lot, nabij 
Cahors in Frankrijk. Geniet van 
het heerlijke zwembad met 
voldoende ligbedden, ga ta-
feltennissen, tennissen of vol-
leyballen of neem plaats in de 
gezellige bar met groot terras. 
Le Ch’timi heeft Nederlandse 
eigenaren.
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In het kort  
• Middelgrote camping (94 plaat-
sen) • Ideaal voor rustzoekers
• Ideaal voor camperaars • Ideaal 
voor families met kinderen • Aan 
rivier met strand (binnen 50m)

LOT / TOUZAC
+33(0)565 365 236
info@campinglechtimi.com
www.campinglechtimi.com
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Dé plek voor uw
prachtige camping!

Doelgroep
Empty nesters
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Charmecampings 2021

Technische gegevens

drukprocédé omslag   offset plano
drukprocédé binnenwerk   offset rotatie
papiersoort omslag   170 grs hv gesat mc 
papiersoort binnenwerk   57 grs Primapress Super H-SC-cat+
afwerking   garenloos gebonden
bladspiegel   203 x 255 mm (bxh)
aflopend   5 mm overvul
raster   70 l/cm
kleurprofiel omslag  ISO_Coated_v2_300_ECI
kleurprofiel binnenwerk  SC_paper_ECI
advertentiemateriaal   Certified PDF tijdschriften
  Nederland + kleurproef

Verschijningsdata
De special Charmecampings verschijnt 18 februari 2021 samen met de 
KCK (nummer 3). 

Uiterste reserveringsdatum*     4 januari 2021
Sluitdatum materiaal      8 januari 2021
Verschijningsdatum     18 februari 2021

Campinginformatie
1/1 pagina: 195 woorden of 1218 karakters
1/2 pagina: 110 woorden of 670 karakters
1/4 pagina: 80 woorden of 480 karakters

Contactinformatie
1/1 pagina: 45 woorden of 280 karakters
1/2 pagina: 29 woorden of 188 karakters 
1/4 pagina: website url 

Beeldmateriaal
1/1 pagina: 3 foto’s liggend 300 dpi 
1/2 pagina: 3 foto’s liggend 300 dpi 
1/4 pagina: 2 foto’s liggend 300 dpi

Meer informatie over 
Advertenties of andere mogelijkheden van adverteren
Accountmanagers binnendienst: Nicole van Raam en Micha Linssen
E-mail: advertising@anwb.nl
Telefoon: 088-2697950 
Internet: anwb.nl/campingpartners

Materiaal aanleveren
advcampinggids@anwb.nl

Aanvullende tarieven
Speciale plaats of formaat (in overleg): 10% toeslag.
Inserts (meehechten of inplakken) op aanvraag.
• Toeslag cover 2 en 3: 10%
• Toeslag cover 4: 15%

Advertorials en reportages
Vraag ons naar de mogelijkheden.

Online tarieven
Voor online advertentiemogelijkheden en tarieven zie 
anwb.nl/campingpartners.

Redactionele post social media
Op aanvraag.

Algemene voorwaarden
Op al onze orders zijn de door ANWB vastgestelde leveringsvoorwaarden 
van toepassing zie anwb.nl/campingpartners.

Mediaplanning

Aanleverspecificaties

Afmetingen zijn B x H
Formaat Zetspiegel Bladspiegel*  Tarief
1/1 pagina 180 x 231 203 x 255 €  1.250
1/2 pagina 180 x 112 203 x 126     €  695
1/4 pagina 88 x 112 -  €  395

* Bij afopende advertentie: + 5 mm overvul
Min. omvang voor reportages is 2 pagina’s exclusief aanvullende advertentiepagina’s.

* Zie aanleverspecificaties

Formaten en tarieven (excl btw)

anwb.nl/campingpartners

2020

Charme
campings

BIJ BOS, STAD, STRAND  
OF BERGEN:
Kamperen op droomlocaties

127 campings  
geselecteerd 
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