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KNAUS-Campingpark Bad DürkheimIn den Almen 1
67098 Bad Dürkheim
+49632261356
www.knauscamp.de
gps 49,47387; 8,19203
open 1.1-31.12
80-100 m² 332 toer 280 vast 32 huur

Bad Dürkheim (Rheinland-Pfalz) Langgerekte vlakke camping aan een eigen meertje. De afge-bakende standplaatsen zijn gescheiden van de vaste plaatsen. Voor kampeerders met een hond is een apart veld. Er zijn een indianenkamp met verschillende huurtipi’s voor jeugdgroe-pen,en een kinderboerderij. Over de camping loopt een 500 m lange arcade van wijnranken, bedoeld als leerpad. Naast de camping ligt een klein vliegveld. Langs het meertje is een ligweide. anwbcamping.nl/36050
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Laag € 19
1.1-10.5; 18.9-31.12
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Campingpark Bad LiebenzellPforzheimer Str. 34
75378 Bad Liebenzell
+497052934060
www.campingpark-bad-liebenzell.comgps 48,77868; 8,7311 open 1.1-31.12100 m² 100 toer 80 vast 15 huur

Bad Liebenzell  
(Baden-Württemberg) De met bomen begroeide camping ligt in het kuuroord Bad Liebenzell. De staanplaatsen liggen aan rechte paden. Het grote gemeente zwembad direct naast de camping is vrij toe-gankelijk voor de campinggasten. Voor kinderen is er een speel-tuin. Campinggasten krijgen een gratis openbaar-vervoerkaart voor het Zwarte Woud en omgeving. Op hoorafstand ligt een spoorlijn, (geen treinen tussen 24 en 5 uur ). In Bad Liebenzell is een kunstijsbaan. Gepland: Camperplaatsen en plaatsen met aan- en afvoer van water. anwbcamping.nl/36362
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Laag € 17
1.1-30.6; 1.9-31.12
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Kur- und Vitalcamping
Walter-Schulz-Str. 4
86825 Bad Wörishofen
+4982479973735
www.kurcamping-bad-woerishofen.degps 48,0243; 10,598
open 1.1-15.1; 4.3-31.12
80-100 m² 73 toer 20 vast 1 huur

Bad Wörishofen (Bayern) Vlak grasland, begroeid met loof- en naaldbomen en heggen, gelegen aan de rand van een industrieterrein. Fysische thera-pie en kneippkuren, evenals diverse wellnessmassages. Tussen de velden staat bossage. Tussen de staanplaatsen is geen begroeiing. Op het terrein zijn enkele eenvoudige sanitaire voorzieningen aanwezig. Het restaurant is beperkt open voor lunch en diner. anwbcamping.nl/23868
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Laag € 20
1.3-31.3; 1.11-15.12

Hoog 5%
1.6-31.8
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De betere 
campings van 
Europa handig 

bij elkaar

ANWB heeft een lange geschiedenis als het gaat om het uitgeven van 
campinggidsen. Dit doen we al meer dan 85 jaar. Zorg dat uw camping opvalt 
in de gids, want kampeerders zien ANWB nog altijd als het vertrekpunt als het 
gaat om het vinden van een camping. 

Erkende campings
In de ANWB-gids Erkende Campings staan de meest actuele gegevens van ruim 
4.300 campings. Al deze campings zijn door ANWB-campinginspecteurs grondig 
geïnspecteerd. Omdat die inspectie onafhankelijk is, krijgt de kampeerder een goed 
beeld van wat een camping nu écht te bieden heeft. De campings in deze gids hebben 
minimaal 3 sterren behaald. Dat maakt ze tot ANWB Erkende campings. 

ANWB-gids Erkende Campings 2020

anwb.nl/campingpartners

Voor alle kampeerders

Jon & Yvette

Wij kamperen het liefst op de bonnefooi 

en hebben de campinggids dan 

ook altijd bij ons tijdens de vakan
tie. 

Onderweg vinden we zo 

alle kwaliteitscampings 
handig bij elkaar.

Voordeelmogelijkheden
Als u kampeerders CKE-voordeel biedt, 
wordt uw camping met een opvallend 
voordeelblok extra uitgelicht!

Gemiddeld bereik
600.000 lezers

Verspreide oplage
265.000 exemplaren

Lezers
63% man / 37% vrouw

Aantal jaren lid
> 10 jaar (74%)

Leeftijd(sklasse)
Oververtegenwoordiging 
46-65 jaar

Landkaart met alle 
CKE-voordeelcampings

Leden van de Camping Key Europe 
ontvangen de gids gratis bij hun 

abonnement. Geeft u voordeel aan 
CKE-leden? Dan wordt uw camping (bij 

drie sterren of meer) extra uitgelicht 
in het voordeelblok in de gids. Alle 

campings met CKE-voordeel, ongeacht 
het aantal sterren, staan op een 

speciale landkaart. Deze wordt los bij 
de gids gevoegd.

EXTRA!De meest 
gebruikte 

campinggids
van Nederland
en Vlaanderen 



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   148 x 205 mm (bxh)
aflopend   3 mm overvul
raster   54 l/cm
puntverbreding   20%
advertentiemateriaal   Certified PDF tijdschriften
   Nederland + kleurproef
specificaties   anwb.nl/campingpartners

Check & Change
Controleer uw gegevens vóór 1 oktober 2019
Uw redactionele vermelding maken wij op basis van inspecties en 
uw gegevens in onze campingdatabase Check & Change. Controleer 
dus op tijd uw campinggegevens op campingcms.anwbcamping.nl. 
Hier kunt u ook direct uw gegevens wijzigen of aanvullen, of (voor 
nieuwe campings) uw camping aanmelden. Dan weet u zeker dat 
uw camping op haar best in de gids komt staan.

Aanvullende tarieven
Zie anwb.nl/campingpartners voor mogelijkheden in onze 
magazines of nieuwsbrieven en tarieven

Covertoeslag
Voor adverteren op de omslag geldt een toeslag. 
Prijs en beschikbaarheid op aanvraag.

Algemene voorwaarden
Op al onze orders zijn de door ANWB vastgestelde 
leveringsvoorwaarden van toepassing zie 
anwb.nl/campingpartnersFormaat en tarieven (excl btw)

Afmetingen zijn B x H
Formaat Zetspiegel Bladspiegel*  Tarief 
1/1 pagina 132 x 188 148 x 205 € 2.750 
1/2 pagina 132 x 92 -  € 1.500  
1/4 pagina 132 x 44 -  € 850 
Omslag 3 -  129 x 205 € 3.025 
Omslag 4 -  148 x 205 € 3.025
Omslag 5 -  148 x 205  € 3.025
Omslag 7 -  129 x 205  € 3.162
Omslag 8** -  148 x 205 € 3.300

*  Bij aflopende advertenties + 5 mm overvul
** Omslag 8 is achterpagina (cover). Rechtsonder ruimte vrijhouden 
 van 30 x 40 mm voor de barcode vrijhouden

Mediaplanning
Advertentie
Uiterste reserveringsdatum  1 oktober 2019
Uiterste aanleverdatum   9 oktober 2019
Verschijningsdatum    december 2019

ANWB-gids Erkende Campings 2020

Offline M-Basis  L-Plus  XL-Tailor made

1/4 pagina redactionele vermelding ANWB-gids Erkende Campings √ √ √
Advertentie (full colour) ANWB-gids Erkende Campings 1/4 pagina 1/2 pagina 1/1 pagina

 € 850 € 1.500  € 2.750


