
 

Relevant content is essential. The more that content ties in with the needs of campers, the 
easier it will be for people to notice you. And, even more importantly: the more relevant 
the information is for campers, the more it will be appreciated. 

The possibilities
Campers are always looking for (online) information, especially where a great camping location 
or destination is concerned. The ANWB has selected 10 popular themes based on the search 
behaviour of Dutch campers. The ANWB offers you comprehensive options to be noticed through 
these themes. There is the choice of a Medium Package with a focus on online coverage, or a Large 
Package whereby online operations are combined with our print media. This way, you will receive 
the maximum advantage of the strength of the channels of the ANWB!

anwb.nl/campingpartners

This is how it works
1.  ANWB has selected 10 themes based 

on search behavior (see the back of this 
sheet). 

2. Themes are published in various 
media based on editorial content, like 
social media, newsletters and online 
campaigns. You can expand this online 
package with print media.  

3. Referral from the editorial content 
to theme page at anwbcamping.nl, 
together with camping lister where 
your campsite is highlighted.

Are you looking to get noticed in the most 
popular camping themes?

Theme campaign

Theme page

Attention
for your offer!

Campinglister
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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.

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.

Themes are 
published in 

various media
based on

editorial content 

The most popular camping themes 
are searched up to 150,000 times per 
month.
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Theme campaign 2021

anwb.nl/campingpartners

1  Luxury camping
2  Child-friendly campsites 
3  Nature campsites
4  Campsites on the beach
5  Family campsites
6  Campsites with dogs
7  Quiet campsites
8  Water sports campsites
9  Campsites with private / luxury sanitary facilities
10 Campsites with glamping tents

Themes

ANWB Newsletter 
Facebook
Instagram
Google Adwords
Banner ANWB Camping
Theme page + Lister ANWB Camping
KCK or Go Camping *

Rate

Sales packages

v
v
v
v
v
v

Medium

€375

v
v
v
v
v
v
v

Large

€625

* 1/4 page in Go Camping or KCK. Title choice based on the most relevant target group.

Through the theme campaign, the ANWB offers you the possibility 
to benefit from the extensive coverage offered by the online network 
and printed media of the ANWB. The theme campaign highlights 
10 camping themes, and surveys have revealed that many campers 
use these themes when conducting their search. When compiling 
the camping themes, the specific wishes of Dutch campers are 
taken into account whenever possible. The themes are put together 
by experienced ANWB editors. The strength of this content is that 
it is integrated in the look and feel of the ANWB (both online and 
in print) and is SEO-optimised. Subsequently, the themes are lent 
momentum through the ANWB channels with their extensive range, 
and implemented through Google advertising, whereby the themes 
are able to secure a great deal of traffic.

When you take part in a specific theme campaign, then your campsite 
will be included in a lister that is linked to the theme. You do not have 
to submit anything for this purpose, as we will utilise your campsite 
information as it is published on anwbcamping.nl. We do recommend 
that you check to verify whether this information is up-to-date. For 
general campsite information, such as opening times, and the ability 
to add or amend appealing photos, go to ANWB Check & Change: 
campingcms.anwbcamping.nl. 

The lister displays the following details:
•  Image of the campsite 
• Campsite name
• Country – region – town or village
• A brief description of your campsite through 3 USPs
• Ratings by the ANWB and reviews by campers 
• Starting prices: pitches and rental accommodation (only if your 

campsite is bookable through the ANWB)
• Referral to campsite page with extensive information about your 

campsite
Terms and conditions for theme campaigns 
• Theme campaigns can only be selected in combination with an 

online sales package at anwbcamping.nl.
• A campsite can participate in multiple themes.
• The Medium Package only contains online channels, and the Large 

Package comprises both online and offline channels (print media).
• The offers or character of the participating campsites needs to tie in 

seamlessly with ANWB-defined definitions of a theme. The definition 
of a theme can be requested from your ambassador or account 
manager.

• The ANWB will accept a minimum of 8 and a maximum of 17 
campsites per theme online, and a minimum of 4 and a maximum of 
10 campsites in print. In the event of multiple campsites wanting to 
take part, the themes will be divided per country.

• Themes will be published for a minimum of one calendar year, and 
will be activated by the implementation of various media at those 
moments in time that the ANWB determines as relevant. 

• Theme campaigns for regions are also a possibility; this however can 
only take place by request.

Participation interest
Are you interested in taking part? If so, ask your ambassador or 
account manager about the possibilities on offer.  

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

Options for campsites at anwbcamping.nl 
E-mail: camping@anwb.nl 
Phone: +31 (0)88-2696020 (our local ambassador will contact you quickly).
Internet: anwbcamping.nl/join

Taking part in Camping Key Europe
Log in to your own account via campingcms.anwbcamping.nl and indicate 
your preference at ‘Rates and CKE’. Your offer will soon be visible at 
anwbcamping.nl.
E-mail: camping@anwb.nl 
Phone: +31 (0)88-2696020

Marketing packages, such as flags, signs / plaques and stickers for your 
campsite 
E-mail campsitepackages@anwb.nl
Phone: +31 (0)88-2697950


