
 

Vindbaar op de populairste kampeerthema’s

Relevante content is belangrijk. Hoe meer de content aansluit bij de behoefte 
van de kampeerder, hoe beter u gevonden wordt. En nóg belangrijker: hoe 
relevanter de informatie voor de kampeerder is, hoe meer deze gewaardeerd 
wordt.

Uitgebreide mogelijkheden
Kampeerders zijn altijd op zoek naar (online) informatie, zeker als het gaat om een mooie
kampeerplek of bestemming. Op basis van het zoekgedrag van Nederlandse kampeerders 
heeft ANWB 8* populaire thema’s geselecteerd. ANWB biedt u uitgebreide mogelijkheden om 
op deze thema’s gevonden te worden. Kies een van onze pakketten. Medium, met focus op 
online bereik. Large, waarbij u online combineert met onze print media. Of CKE Exclusief.

Themacampagnes

anwb.nl/campingpartners
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1.  Op basis van zoekgedrag heeft ANWB 

8 thema’s (zie achterzijde).
2. Thema’s worden gepubliceerd op 

anwbcamping.nl en aangejaagd 
door verschillende online kanalen. 
Dit pakket met online media kunt u 
uitbreiden met print media.

3. Verwijzing vanuit online media naar 
themapagina op anwbcamping.nl 
waarop uw camping wordt uitgelicht.

Inspiratiepagina

Volop aandacht 
voor uw aanbod!

Campinglister

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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Op de populairste 
kampeerthema’s 

wordt tot wel 
150.000 keer per 
maand gezocht.

Thema’s 
gepubliceerd 

in verschillende 
media op basis 

van redactionele 
inhoud



Themacampagnes
2023

Themacampagne details

ANWB biedt u met de themacampagne de mogelijkheid om mee 
te liften op het grote bereik van het online netwerk en printmedia 
van ANWB. De themacampagne belicht 8 kampeerthema’s. 
Onderzoek wijst uit dat op deze thema’s veel gezocht wordt door 
kampeerders. Bij het schrijven van de kampeerthema’s wordt waar 
mogelijk rekening gehouden met de specifieke wensen van de 
Nederlandse kampeerders. De thema’s worden geschreven door 
ervaren ANWB redacteuren. De kracht van deze content is dat hij 
wordt geïntegreerd in de look and feel van ANWB (zowel in online 
als in print) en SEO geoptimaliseerd. Vervolgens worden de thema’s 
aangejaagd in ANWB kanalen met een groot bereik, waardoor het 
thema kan rekenen op veel verkeer.

Als u deelneemt aan een specifieke themacampagne, dan wordt 
uw camping opgenomen op een landingspagina met inspiratie 
content, aansluitend op het thema. Hiervoor hoeft u niets aan te 
leveren, wij gebruiken uw campinginformatie zoals gepubliceerd 
op anwbcamping.nl. Wij raden u aan te checken of deze informatie 
up-to-date is. Algemene campinginformatie, zoals openingstijden, 
en aantrekkelijke foto’s kunt u zelf aanpassen/toevoegen via ANWB 
Check & Change: campingcms.anwbcamping.nl. 

Voorwaarden themacampagne
• Thema campagnes kunnen alleen afgenomen worden in combinatie 

met een online salespakket op anwbcamping.nl.
• Een camping kan in meerdere thema’s participeren.
• Medium pakket bevat alleen online kanalen en Large pakket bevat 

on- en offline kanalen (print media).
• Het aanbod of karakter van participerende campings moeten 

naadloos aansluiten op door ANWB gedefinieerde definities van 
een thema. De definitie van een thema kunt u opvragen bij uw 
ambassadeur of accountmanager.

• ANWB accepteert minimaal 12 campings per thema online en minimaal 
6 campings in print. Hoe meer campings meedoen, hoe relevanter 
voor de bezoeker. Als er meerdere campings mee doen, worden de 
thema’s gesplitst per land. 

• Thema’s worden gepubliceerd voor minimaal een kalenderjaar en 
worden geactiveerd door inzet van verschillende media op de door 
ANWB te bepalen relevante momenten. 

Interesse in deelname
Heeft u interesse? Vraag uw ambassadeur of accountmanager naar de 
mogelijkheden. 

Meer informatie over 
Mogelijkheden voor campings op anwbcamping.nl
E-mail: camping@anwb.nl 
Telefoon: 088-2696020 (onze lokale ambassadeur neemt 
snel contact met u op) 
Internet: anwbcamping.nl/join

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

Deelname aan Camping Key Europe
Log in op uw eigen account via 
campingcms.anwbcamping.nl en geef dit aan bij 
‘Tarieven en CKE’. Uw aanbod is dan snel zichtbaar op 
anwbcamping.nl.
E-mail: camping@anwb.nl 
Telefoon: 088-2696020

Marketingpakketten, zoals vlaggen, borden/ schilden 
en stickers voor uw camping 
E-mail: campsitepackages@anwb.nl
Telefoon: 088-2697950

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

anwb.nl/campingpartners

Thema’s 2022/2023
• Kamperen aan zee/strand
• Charme campings
• Kleine campings
• Kamperen met kinderen 
• CKE Campings
• Campings met zwembaden
• Top (5 sterren) campings
• Natuur campings

Salespakketten 

Themapagina anwbcamping.nl

ANWB nieuwsbrief

Instagram

Banner op anwbcamping.nl

KampeerKampioen of Go Camping*

Large
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v

Tarief €375 €625

* Vermelding in een redactioneel artikel in KampeerKampioen of Go Camping. Titelkeuze op basis van 
meest relevante doelgroep. (minimaal 6 campings per artikel) 

Looptijd geheel 2023


