
Distribution via ANWB membership
magazine De Kampioen and 
in ANWB shops

Pages filled 
with holiday 
inspiration

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 Go Camping

Average coverage
425,000 readers

Distributed circulation
150,000 copies

Readers
51% male / 49% female

Years of ANWB membership
> 10 Years of ANWB 
membership (63%)

For families with children
Esther

Our family has to go on holiday in the 

high season. So holidays have to be 

special! We like to set up our mobile 

home at a more luxury campsite. 

In Go camping we find inspiring places 
to camp.

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 
items are colourful stories, 
information about countries 
and the subject of active 
family holidays. Let the 
holidays begin!
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DuitslanD campings

 Duitse campings  
op nog geen 5 uur 

Zwaai maar dag tegen die eindeloze autorit en zeg hallo tegen een gezellige start 
van de kampeervakantie. Want deze Duitse campings zijn zo dichtbij, je bent er 

láng voor de verveling toeslaat. en de kinderen? Je hebt er geen kind aan!
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toeristische staanplaatsen en 280 

vaste staanplaatsen

huren 33 huuraccommodaties: 

toercaravans

anwb kampeerkaart cKE biedt korting 

en geldt als vervangende legitimatie

boek anwbcamping.nl/32024

utrecht – attendorn 283 kilometer

Check!
Geef ze ruimte (check), een 
kinderboerderij (check), een meer  
en een rubberbootje (check), 
leeftijdsgenoten (check), een gezellig 
animatieteam (check) en je hebt 
geen kind aan ze. Dan gaan ze vást 
mee fietsen of op een rondvaart, 
maar zeker naar de Xavers Ranch 
voor een ritje op een paard. Check!

3 KnaUs campingparK 
HEnnEsEE

Grote terrassencamping, flink groen 

en op 300 meter van stuwmeer 

Hennesee. De eigen ligweide is aan 

het meer. Veel faciliteiten op sport- en 

spelgebied, zeker ook op het water. 

Horeca en winkel aanwezig. Er zijn 

twee vuurplaatsen. Fietsverhuur 

Familie en luxe
Kiezen is hier niet nodig. Je doet 
gewoon alles: van karten tot 
klimmen en van paardrijden tot 
surfen. Wie rust zoekt, komt ook 
mee. Lekker naar de wellness of 
wandelen in het natuurgebied. En 
’s avonds? Viert iedereen feest op 
de ‘Piazza’. Samen!

1 alfsEE fEriEn- Und 
ErlEbnisparK

uitgestrekte, grote camping – 

onderdeel van groot recreatiepark 

met watersportmeer op loopafstand. 

activiteitencentrum met sport & spel. 

uitgebreide horeca. staanplaatsen en 

huuraccommodaties in diverse soorten 

en maten. Veel te doen in de 

omgeving.

adres am Campingpark 10,  

D-49597 Rieste

gps 52.48555, 7.99003

wifi gratis

terrein zeer grote camping met 450 

staanplaatsen, 350 vaste plekken 

huren 127 huuraccommodaties, o.m. 

bungalows en vakantiewoningen

anwb kampeerkaart cKE biedt 

korting en geldt als vervangende 

legitimatie

boek anwbcamping.nl/34547

utrecht – Rieste 249 kilometer

Het is hier gemutlich
Wat is het hier heerlijk rustig, vlak 
bij de Biggesee midden in het 
Sauerland. Terwijl je zelf geniet 
van het uitzicht op de Sauerlandse 
heuvels, houdt het animatieteam 
de kinderen zoet. Met de kinderen 
op pad? Het apen- en vogelpark 
Eckenhagen, het brandweermuseum 
en de spannende grot Attagrot 
doen het altijd goed.

2 campingplaTz Hof biggEn
Je vindt de staanplaatsen tegen 

de beboste helling. Mooi uitzicht 

over het dal en een burcht. tal van 

georganiseerde excursies voor 

campinggasten. Eten, drinken, winkel: 

het ontbreekt aan niets.

adres Finnentroper strasse 131, 

D-57439 attendorn

gps 51.1367, 7.939667

wifi gratis

terrein grote camping met 86 

Zijn we er al? Jawohl!10x
Meer Duitse  
campings?

KIJK SNEL OP 
anwbcamping.nl

3x 
top op de camping

1.  Kinderen spelen in de rivier de Gardon
2.  Sportvissen op forel
3.  Uitdagende fietstochten, met gids
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Actieve famil ievakantie in de Gard
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Allez-hop,  
in de benen!

anwb Samen met CAMPING MAS DE LA CAM

Hoe fijn is het om ’s morgens vroeg op je fiets wat 
cols te bedwingen of met gids Cédric samen met 
andere wielrenners een toertocht te maken. Hij 
weet alle mooie plekjes in de Cévennen. Op de 
terugweg neem je verse croissants mee voor het 
late ontbijt. Leuk om te doen met het gezin: een 
uitstapje naar anduze. In de zomer kan dat met de 
stoomtrein, een van de mooiste plaatsjes van de 
regio met kleine straatjes en steegjes, winkels, 
terrasjes en restaurants. eenmaal terug op de 
camping volgt een luie après-midi.

De kinderen komen vol verhalen en met nieuwe 
vriendjes terug van hun belevenissen van het nieuwe 
adventure-park en besluiten met elkaar verder te 
spelen in de waterspeeltuin of misschien wel bij de 
rivier. In de zomer kunnen de kinderen meedoen 
aan wat animatieactiviteiten. Voldoende actie op 
sport- en spelgebied, vooral voor kids tussen de 
zes en twaalf jaar. een keer per week verandert de 
bar in een soort disco. Ook fijn: eten en drinken 
kan ook op de camping, die overigens helemaal 
niet zo groot is. Dat is wel zo overzichtelijk. De 
sfeer is er relaxt en vriendelijk.

Dagjes uit
Voor een dag lekker toeren en cultuur is de regio 
zeer geschikt. De Pont du Gard kun je niet over-
slaan. Het imposante Romeinse aquaduct werd 
gebouwd om nîmes van water te voorzien. Dat 
water werd gebruikt voor badhuizen in de stad, 

maar ook voor fonteinen. Onderweg naar de Pont 
du Gard kom je langs Uzès, een prachtig stadje 
met een hele gezellige markt op zaterdagen. Of 
trek op een warme zomerdag de bergen in, naar 
mont aigoual, lekker afkoelen. met 1.565 meter 
hoogte is het de op een na hoogste berg in de 
regio. met helder weer zie je de zee!

Nationaal Park Les Cévennes
Je moet wel geoefend zijn als fietser. De wegen 
zijn prima en variëren van glooiend tot pittige 
beklimmingen. De cols vallen in de categorie 
‘middelgebergte’ en gaan tot maximaal 1.000 
meter, de lengte van de beklimmingen gaan van 
vijf tot tien kilometer lengte. In nationaal Park Les 
Cévennes kun je -behalve fietsen- heerlijk wan-
delen met het gezin. bezoek het dorp navacelles, 
dat in een keteldal van 300 meter diep ligt en rij 
naar de mont aigoual op 1.565 meter hoog. Dat 
uitzicht…! Op mas de la Cam vind je de perfecte 
combinatie tussen actief bezig zijn en eindeloos 
luieren: eat, sleep, bike, familyfun, lazy, repeat!

een gezellige, Zuid-Franse gezinscamping in de bosrijke cévennen, waar je je als  
wandelaar of fietser helemaal kunt uitleven. Kinderen raken niet uitgespeeld bij de rivier,  

in het zwembad en in de speeltuin. 

Saint Jean du Gard
camping-cévennes.info
anwbcamping.nl/51503

Camping**** Mas de la Cam

Lekker sportief!

ANWB 
together with



Technical details
Printing process - cover    offset plano printing
process - interior pages    offset rotation
paper type - cover   170 grs. woodcontaining  
  machine-coated
paper type - interior pages   65 grs. woodcontaining
  machine-coated
finish   adhesive binding
type page   203 x 255 mm (wxh)
bleed   3 mm overfill
screen print   54l/cm
point gain   20% 
advertising material  Certified PDF magazines
  The Netherlands 
  + colour proof
specifications    anwb.nl/campingpartners

Publication dates
Go Camping is distributed twice a year. Together with magazine 
Kampioen in March and November. Go to anwb.nl/campingpartners 
for up-to-date publication dates, reservation deadlines and
closing dates.

Dimensions and rates (excl VAT)
W x H in mm
Dimensions Type area Type page*  Rate
2/1 page ** -    406 x 255 € 5.940
1/1 page 180 x 231 203 x 255 € 2.970
1/2 page 88 x 231 -  € 1.850
1/4 page 86 x 112 -  € 990
1/1 branded content 180 x 231 203 x 255 € 3.560
1/2 branded content 88 x 231 -  € 2.070
1/4 branded content  86 x 112 -  € 1.400

Media planning
Advertisement Go Camping #2 #2 2019
Reservation deadline    4 October 2019
Submission of material    16 October 2019
Publication date     19 November 2019

Branded Content Go Camping #2 2019
Reservation deadline    20 September 2019
Submission of material   20 September 2019
Publication date     19 November 2019

Advertisement Go Camping #1 2020
Reservation deadline    10 January 2020
Submission of material    17 January 2020
Publication date     5 March 2020

Branded Content Go Camping #1 2020
Reservation deadline    3 January 2020
Submission of material   3 January 2020
Publication date     5 March 2020

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

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

Submission of material
advspecials@anwb.nl

Contact
advertising@anwb.nl
+31 (0)88-2697950
anwb.nl/campingpartners

ANWB Go Camping

*  For bleed advertisements: +3 mm overfill
**  A minimum of 2 pages applies to articles excluding any additional advertising pages.

Special offer for two editions
• 2 x 1/1 advertisement for €5,000
• For regions/camping federations: 2/1 branded content
+ 1/1 advertisement for €7,600


