
 

Voor kinderen is kamperen de leukste vakantie die er is. De hele dag buiten en vrij kunnen 
spelen in de natuur. Voor ouders betekent kamperen vrijheid en even ontsnappen aan 
dagelijkse sores en verplichtingen. Je hoeft niets, maar veel activiteiten zijn ter plekke 
mogelijk. En waar kinderen het naar hun zin hebben, hebben de ouders dat vaak ook! 

Van accommodatie tot regio
Of ze nu met een eigen kampeermiddel, zoals tent, vouwwagen of caravan naar de camping 
trekken of een compleet ingerichte lodge huren: kampeerders vinden in dit magazine populaire en 
verrassende regio’s en bijbehorende campings. Go Camping is er om de lezer te inspireren en het 
zoeken en boeken van campings zo eenvoudig mogelijk te maken via anwbcamping.nl.

anwb.nl/campingpartners

Kamperen is een feestje. Go Camping lezen 
ook. In dit vrolijk vormgegeven magazine 
vind je alle inspiratie voor een bijzondere 
vakantie. Hét vertrekpunt voor gezinnen 
die van kamperen houden. 

Populaire thema’s van Go Camping
1. Sfeerverhalen
2. Landeninformatie 
3. Actieve gezinsvakanties

Verspreiding
Go Camping 

via Kampioen

Bladzijden vol vakantie-inspiratie

Go Camping
Gemiddeld bereik
425.000 lezers

Verspreide oplage
150.000 exemplaren

Doelgroep
Gezinnen met kinderen 

Pretpakket 
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Terwijl in Nederland de winterjassen nét niet meer aan de kapstok  
hangen, is de lente aan de Spaanse Costa Dorada eind april al in een 

gevorderd stadium. Zon! Zee! Strand! En dat al in de meivakantie. 
Deze vier campings draaien dan op volle toeren.

FLEX ON THE BEACH
ALANNIA RESORTS ELS PRATS, MONT-ROIG
Het campingleven speelt zich, net als bij de buren van camping Torre 
del Sol, voor een groot deel af op het zandstrand. Het watersport-
centrum heeft catamarans, surfplanken, kajaks en waterfietsen te huur. 
De drie zwembaden laten niets te wensen over. Er is er zelfs een voor 
campinggasten vanaf 16 jaar, maar ook een ondiep bad met speel-
toestellen voor de kleintjes. De kinderclub en de tienerclub weten 
precies wat hun ‘clubleden’ aan vertier zoeken en dat geldt ook voor 
het gezinsanimatieteam. Een restaurant kiezen wordt nog lastig: er zijn 
er drie! Een fijne accommodatie huren of eigen kampeermiddel mee? 
Kan allemaal. 
boeken via anwbcamping.nl/52506

TIKKIE TERUG
CAMPING AMETLLA,  
L’AMETLLA DE MAR
Net even van de kust af, bij een 
beschermd natuurgebied, ligt deze 
camping met een fijne Spaanse sfeer. 
De twee baaitjes met kristalhelder 
water bij de kust zijn heel goed te 
belopen. Twee van de vier zwembaden 
zijn in het voorjaar geopend. Huur een 
van de bungalows, chalets of mobil-
homes. Alle faciliteiten zijn aanwezig, 
van restaurants tot animatie en sport! 
Mooi extraatje: natuur om de hoek, 
zoals de Ebro Delta. Ook leuk om te 
doen: naar het dorpje L’Ametlla de Mar 
lopen en rondhangen in de haven als 
de vissersboten terugkomen, om 
daarna verse vis te eten in een van de 
knusse restaurantjes.
boeken via anwbcamping.nl/52625

ONDER DE BOMEN
TAMARIT BEACH RESORT, 
TARRAGONA-TAMARIT
Of je nu onder een palm- of pijnboom 
zit op het balkon van je chalet of in de 
ligstoel voor de caravan aan het luieren 
bent: op beide plekken geniet je ten 
volle van deze fijne camping. Een van 
de beste ‘spots’ is beachclub La Mar 
de Copas. Met je voeten in het zand 
genieten van een drankje, terwijl je 
ergens in het donker de zee hoort 
 kabbelen. Meer zin in actie? Zumba, 
spinning, fitness, voetbal, aquagym… 
Het kan hier allemaal.  Maar wacht even, 
het was toch vakantie? Relax en geniet 
van alle optredens en het plezier dat 
de kinderen hebben met hun activitei-
ten en ga uit eten! Vakantie!
boeken via anwbcamping.nl/53461

Zoek  
& boek

Nog meer  
campings?

ANWBCAMPING.NL

aan zee 5 x 
Fun aan de 

Costa Dorada
 

een
PORTAVENTURA, pretpark met zes 

themazones: van Mediterrània tot Far 
West. Spektakel en avontuur.

i portaventura.es
 

twee
Flaneren in een van de BAD

PLAATSEN, zoals Salou, Cambrils,  
La Pineda, Miami Platja en L’Ametlla 

de Mar.
 

drie
TARRAGONA, shoppen en een 

beetje cultuur: een amfitheater uit  
de tweede eeuw, om maar wat te 

noemen. De kathedraal is ook 
 prachtig!

 

vier
FIETSEN! Tussen Cambrils en 

 Mont-roig loopt een fietspad langs 
de kust. Zwemspullen mee, tussen-
stop met een plons in zee en een 

lekkere lunch.
 

vijf
Dagje voor de kinderen? Dan ook 
een dagje voor de ouders: op naar 

de WIJNPROEVERIJ bij Cellers  
Avgvstvs Forvm in El Vendrell. 

i avgvstvsforvm.com

VERWENFACTOR 10
CAMPING LA TORRE DEL SOL, 
MONT-ROIG
Alsof je in de tropen bent, met al die 
palmbomen. En dan ook nog eens 
meteen aan zee! Neem de dag door 
aan de strandbar of luierend in de zee-
waterjacuzzi met hamam. De kinderen 
vermaken zich wel in de waterspeeltuin, 
op de sportvelden, met het animatie-
team of door te chillen met leeftijds- 
genoten bij de halfpipe. En dan 
’s avonds: feesten in de disco voor de 
oudere jeugd en voor het hele gezin 
spectaculaire shows. Over de horeca 
niets dan goeds. Je huurt er toffe 
 chalets, mobilhomes, tenten en kunt er 
ook verblijven met eigen tent, camper, 
caravan of vouwwagen.
boeken via anwbcamping.nl/52529

 AFSTAND VANAF UTRECHT
 Tarragona 1.300 kilometer
 

 VLIEGEN
Vanaf Barcelona is het ander-
half uur rijden naar de Costa 
Dorada. Trein en taxi kunnen 
ook. Dichterbij is Reus, daar 
vlieg je vanaf Eindhoven recht-
streeks naartoe met Ryanair. 
Vanaf daar kun je zo door met 
een taxi.
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De vakantie-voorpret 
kan beginnen!
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SPECIAAL AANBOD VOOR 2 EDITIES
  2 x 1/1 advertentie voor € 5.000
  Voor regio’s/campingfederaties: 

 2/1 branded content  + 1/1 advertentie voor € 7.600

ANWB Go Camping 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   geniet meegehecht 
bladspiegel   203 x 240 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
Go camping verschijnt twee keer per jaar: in maart (bij Kampioen 3) en 
november (bij Kampioen 12).

anwb.nl/campingpartners

Advertentie Go Camping # 2 2020
Uiterste reserveringsdatum 6 oktober 2020
Sluitdatum materiaal     21 oktober 2020
Verschijningsdatum  24 november 2020

Branded Content # 2 2020
Uiterste reserveringsdatum  29 september 2020
Sluitdatum materiaal   29 september 2020
Verschijningsdatum  24 november 2020 

Advertentie Go Camping # 1 2021
Uiterste reserveringsdatum 12 februari 2021
Sluitdatum materiaal 24 februari 2021
Verschijningsdatum 1 april 2021

Branded Content # 1 2021
Uiterste reserveringsdatum  5 februari 2021
Sluitdatum materiaal  5 februari 2021
Verschijningsdatum  1 april 2021

Mediaplanning

Afmetingen zijn B x H
Formaat Zetspiegel Bladspiegel*  Tarief
2/1 pagina** -    406 x 240 € 5.940
1/1 pagina 183 x 220 203 x 240 € 2.970
1/2 pagina staand 89 x 220 99 x 240 € 1.850
1/2 pagina liggend 183 x 107,5 203 x 117,5 € 1.850
1/4 pagina 89 x 107,5 -  € 990
1/1 branded content 183 x 220 203 x 240 € 3.560
1/2 branded content 89 x 220 -  € 2.070
1/4 branded content  89 x 107,5 -  € 1.400

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

Formaten en tarieven (excl btw)
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57 CAMPINGS
Denemarken, Frankrijk, 

Kroatië, Nederland, Oostenrijk, 
Italië, Spanje

 
KAMPEREN 
ANNO 2020

Luxe en comfortabel

FUN IN DE TENT
Voor het hele gezin
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Zin in zomer
VAKANTIEVOORPRET BEGINT HIER

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
E-mail: advspecials@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.


