
Charmecampings zijn geselecteerde campings van de ANWB. Campings 
die uitblinken in ligging, uitstraling en gastvrijheid. Met ruime, groene 
standplaatsen 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 
anwb.nl/kamperen.

ANWB Charmecampings

Voor rustzoekers en natuurliefhebbers

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

anwb.nl/campingpartners

Maarten & Tamara

Voor ons betekent kamperen echt even bijkomen. Dat 

doen wij het liefst op een camping met niet al te veel 

plaatsen. Elk jaar zoeken wij naar een plaats met een 

bijzonder uitzicht. Een kasteel of een rustgevend beekje
, 

bijvoorbeeld. Wij laten ons graag inspireren door d
e special 

Charmecampings!

1

2

10

• BREST

• QUIMPER • RENNES

• NANTES

• LE MANS

• CAEN

• LE HAVRE

• TOURS

3

5

4

6

7

8

9

3

2

1

P O R N I C  •  Z U I D  B R E T A G N E

Camping La Tabardière Camping La Tabardière 

Camping Bretagne l’Océan Breton

Een prachtige plek dichtbij het strand Aces aut que volo eossite quaecab

Dolest plibus aceruntin eossite

I N F O R M A T I E
Ed ut dolorat velias nihit id min ra con con-
sequi volorep tatessitasi audi nam, necum 
diati doluptat et, am dolorecust exeriat uri-
busam quia dolupta spicium faccae volo-
resti aces aut at invero vellaborum el il 
eum inciaep ediorro dolest plibus acerun-
tint.
Poribus eaqui ra sitis sam, qui quas as aces 
aut que volo eossite quaecab id mil imus 
aut am eostibearcia pration sendis restiun 
desecto occuptatas a nus accus aceperi 
dite porenda imperume voor.
Poribus eaqui ra sitis sam, qui quas as aces 
aut que volo eossite quaecab id mil imus 
aut am eostibearcia pration sendis restiun 
desecto occuptatas a nus accus aceperi 
dite porenda imperume voor. Poribus eaqui 
eossite quaecab id mil imus aut am eosti-
bearcia pration.
nihit id min ra con consequi volorep tates-
sitasi audi nam, necum diati doluptat et, 
am dolorecust exeriat uribusam quia 
dolupta spicium faccae voloresti aces aut 
at invero vellaborum el il eum inciaep 
ediorro dolest plibus aceruntint.
Poribus eaqui ra sitis sam, qui quas as aces 
aut que volo eossite quaecab id mil imus 
aut am eostibearcia pration sendis restiun 
desecto occuptatas a nus accus aceperi 
dite porenda imperume voor. at invero vel-
laborum el il eum inciaep ediorro dolest pli-
bus aceruntint.

R E G I O 
nihit id min ra con consequi volorep tates-
sitasi audi nam, necum diati doluptat et, 
am dolorecust exeriat uribusam quia 
dolupta spicium faccae voloresti aces aut 
at invero vellaborum el il eum inciaep 
ediorro dolest plibus aceruntint.
Poribus eaqui ra sitis sam, qui quas as aces 
aut que volo eossite quaecab id mil imus 
aut am eostibearcia pration sendis restiun 
desecto occuptatas a nus accus aceperi 
dite porenda imperume voor.
Poribus eaqui ra sitis sam, qui quas as aces 
aut que volo eossite quaecab id mil imus 
aut am eostibearcia pration sendis restiun 
desecto occuptatas a nus accus aceperi 
dite porenda imperume voor.
Poribus eaqui ra sitis sam, qui quas as aces 
aut que volo eossite quaecab id mil imus 
dite porenda imperume voor. Poribus eaqui 
eossite quaecab id mil imus aut am eosti-
bearcia pration aut que volo eossite quae-
cab id mil imus dite porenda imperume 
voor. Poribus eaqui eossite quaecab id mil 
imus aut am eostibearcia pration.

B E Z I E N S W A A R D I G

1 Bezienswaardigheid
2 Dit moet je echt zien
3 Bezienswaardigheid

AFSTAND VANAF UTRECHT: 687KM

1  2  

2 Route de la Tabardière 
44770 La Plaine-sur-Mer, Frankrijk
Telefoon: +33 2 40 21 58 83
www.Camping La Tabardière
GRPS: 

OPEN: ihit id min ra con consequi volorep 
tatessitasi audi nam, necum
PLAATSEN: 80-130 m2

PRIJZEN: nihit id min ra con consequi volo-
rep tatessitasi 

C O N T A C T

BOEK DEZE CAMPING OP WWW.ANWBCAMPING.NL/ANWBKAMPEERKAARTCKE

VOORDELEN:  
ANWB kampeerkaart CKE
ea dolor autem faccull aborae pratia seque 
in culliam re pre,  officim porunt at volupta-
qui ipsa sanit aut 
 
Extra aanbieding  
ANWB kampeerkaart CKE
Max. 3 regels (20-30 woorden)Optatiatur 
maximin isquatus undis alibeatqui iligen-
ditas pratur maio. 

Geldigsheidsperiode
ea dolor autem faccull aborae pratia seque 
in culliam re pre,  officim 
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Sfeervolle 
campings op 

droomplekken

Verspreide oplage
52.000 exemplaren

Lezers
52% man / 48% vrouw

Leeftijd(sklasse)
45+ jaar

Editie Charmecampings Frankrijk 
wordt verspreid bij KCK 3. Editie 
voor andere landen op aanvraag.



Technische gegevens
drukprocédé-omslag   offset plano
drukprocédé-binnenwerk   offset rotatie
papiersoort-omslag   170 grs hv mc gesat 
papiersoort-binnenwerk   65 grs licht hh mc gesat  extra wit
afwerking   garenloos gebonden
bladspiegel   203 x 255 mm (bxh)
aflopend   3 mm overvul
raster   54 l/cm
puntverbreding   20%
advertentiemateriaal   Certified PDF tijdschriften
  Nederland + kleurproef
specificaties   anwb.nl/campingpartners

Verschijningsdata
De special Charmecampings verschijnt op 20 februari samen met de 
KCK (nummer 3). Kijk voor actuele verschijnings-, reserverings-, en 
sluitdata op  anwb.nl/campingpartners

Formaat en tarieven (excl btw)
Afmetingen zijn B x H
Formaat Zetspiegel Bladspiegel*  Tarief
1/1 pagina 180 x 231 148 x 205 €  1.250
1/2 pagina 176 x112 148 x 205        €  695

Mediaplanning
Uiterste reserveringsdatum*      3 januari 2020
Uiterste aanleverdatum      10 januari 2020
Verschijningsdatum     20 februari 2020 (bij KCK 3)

ANWB Charmecampings

* Bij afopende advertentie: + 3 mm overvul
Min. omvang voor reportages is 2 pagina’s exclusief aanvullende advertentiepagina’s.

* Aanleveren in vast format (aantal woorden en beelden)

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%

Advertorial en reportages
Vraag ons naar de mogelijkheden.

Online tarieven
Voor mogelijkheden en tarieven zie onze website
anwb.nl/campingpartners

Algemene voorwaarden
Uitgave onder voorbehoud van minimaal aantal deelnemende 
campings. Op al onze orders zijn de door ANWB vastgestelde 
leveringsvoorwaarden van toepassing zie anwb.nl/campingpartners

Materiaal aanleveren
advspecials@anwb.nl

Contact
advertising@anwb.nl
088-2697950
anwb.nl/campingpartners


