
 

Children think that camping is the best way to spend a holiday. Being able to play 
outdoors all day. For parents, camping means freedom and getting away from daily 
concerns and responsibilities. You don’t have to do anything, but there’s lots to do 
wherever you are. And if children enjoy themselves, so do their parents!

From accommodation to region
Whether campers drive to a campsite with their own camping gear, such as a tent, folding trailer 
or caravan, or they rent a fully equipped lodge, this magazine will help them find popular and 
surprising regions and accompanying campsites. Go Camping inspires its readers and helps them 
look for and book campsites as easily as possible via anwbcamping.nl.

anwb.nl/campingpartners

Camping is fun. And so is reading 
GoCamping. This festively designed
magazine contains all sorts of inspiration 
for a special holiday. The point of departure 
for families who love camping.

Popular Go Camping items are 
1. Colourful stories
2. Information about countries
3. Active family holidays

Go Camping
distribution 

with Kampioen

Pages filled with holiday inspiration

Go Camping
Magazine Go Camping

Average coverage
425,000 readers

Distributed circulation
150,000 copies

Target audience
Families with children 

Pretpakket 

2120

SPANJE COSTA DORADA

TE
KS

T 
B

IA
N

C
A

 S
ER

R
A

A
R

EN
S 

FO
TO

G
R

A
FI

E 
G

ET
TY

 IM
A

G
ES

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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Vanaf Barcelona is het ander-
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Let all the vacation 
anticipation fun begin!
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SPECIAL OFFER FOR 2 EDITIONS
  2x 1/1 advertisement for € 5,000
  For regions / camping federations:

 2/1 branded content + 1/1 advertisement for € 7,600

ANWB Go Camping 2021

Technical details

printing process cover   offset plano
printing process interior pages  offset rotation
paper type cover  170 grs woodfree satin mc 
paper type interior pages   57 grs Primapress Super H-SC-cat+
finish   staple attached 
type page   203 x 240 mm (wxh)
bleed   5 mm overfill
screen print   70 l/cm
color profile cover  ISO_Coated_v2_300_ECI
color profile interior pages  SC_paper_ECI
advertising material   Certified PDF magazines
  The Netherlands + colour proof

Publication dates
Go Camping is distributed twice a year: in March (with Kampioen 3) 
and November (with Kampioen 12)

anwb.nl/campingpartners

Advertisement Go Camping # 2 2020
Reservation deadline October 6, 2020
Submission of material   October 21, 2020
Publication date  November 24, 2020

Branded Content # 2 2020
Reservation deadline  September 29, 2020
Submission of material  September 29, 2020
Publication date  November 24, 2020

Advertisement Go Camping # 1 2021
Reservation deadline February 12, 2021
Submission of material  February 24, 2021
Publication date April 1, 2021

Branded Content # 1 2021
Reservation deadline  February 5, 2021
Submission of material February 5,2021
Publication date  April 1, 2021

Media planning

Dimensions are in W x H in mm
Dimensions Type area Type page*  Rate
2/1 page** -    406 x 240 € 5,940
1/1 page 183 x 220 203 x 240 € 2,970
1/2 page portrait 89 x 220 99 x 240 € 1,850
1/2 page landscape 183 x 107,5  203 x 117,5 € 1,850
1/4 page 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

* For bleed advertisements: +5 mm overfill
** A minimum of 2 pages applies to articles excluding any additional advertising pages.

Dimensions and rates (excl VAT)
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57 CAMPINGS
Denemarken, Frankrijk, 

Kroatië, Nederland, Oostenrijk, 
Italië, Spanje
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Luxe en comfortabel

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

More information on: 
Adverts or other advertising possibilities
Account managers back office: Nicole van Raam and Micha Linssen
E-mail: advertising@anwb.nl
Phone: +31 (0)88-2697950 
Internet: anwb.nl/campingpartners

Submission of material
E-mail: advspecials@anwb.nl

Additional rates
Special position or dimensions (in consultation): 10% surcharge
Inserts (stapled or glued) available on request.
• Surcharge for covers 2 and 3: 10%
• Surcharge for cover 4: 15%

Advertorials and articles
Just enquire about the possibilities.

Online rates
For options and rates see anwb.nl/campingpartners.

Editorial post social media
Upon request.

General terms and conditions
All our orders are subject to the ANWB terms of delivery, 
see anwb.nl/campingpartners.


