Kamperen
midden in de
natuur
Nederland
Duitsland

Met de zon
aan tafel

Beleef echt
álles buiten
De zon piept vrolijk door de tent naar binnen,
u hoort de vogels fluiten. Met één stap staat u
buiten en ademt u de heerlijke frisse lucht in.
Een lange dag strekt zich voor u uit. Alles mag,
niets hoeft. De kinderen verrassen u met een
zelfgemaakt ontbijtje. Daarna rennen ze uitgelaten naar het zwembad. De vriendjes van
de vorige dag wachten en er is nog zóveel te
ontdekken. Terwijl zij zich uitleven in de speeltuin duikt u in een spannend boek.
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Kamperen bij Landal Camping is volop genieten van het
buitenleven gecombineerd met alle faciliteiten die u van
Landal GreenParks gewend bent. Uw kinderen beleven
elke dag iets nieuws. ‘s Ochtends croissantjes halen in
de ParkShop. Een duik in het zwembad, hutten bouwen óf
lekker knutselen in de Bollo Club. ‘s Middags een ijsje bij het
restaurant en een rondje op de skelter over de camping.
landalcamping.nl/faciliteiten

Landal Camping

Water, bossen en heuvels

Welke camping u ook kiest,
bij Landal GreenParks verblijft u
op een unieke locatie midden in
de natuur. Onze campingplaatsen
bieden genoeg ruimte voor
uw eigen tent, caravan of camper.
Voor meer informatie over
onze campings kijk op
pagina 6-7 of op
landalcamping.nl.

Met één klik alle informatie

Ontdekkingstocht door de omgeving

We willen u graag inspireren voor een onvergetelijke
kampeervakantie. Er valt nog zóveel te vertellen.
Ziet u dit symbool
, dan vindt u meer informatie op
landalcamping.nl. Zoals video’s en foto’s van de campings
en faciliteiten. Ook vindt u informatie over de omgeving,
onze campingplaatsen en nog veel meer. Natuurlijk kunt
u via landalcamping.nl gemakkelijk reserveren en ziet u
de actuele prijzen.

Met de fiets eropuit naar vele leuke attracties
in de buurt. Of maak een mooie paardrijtocht door
de bossen of over de heide. In de omgeving is altijd
wat leuks te beleven. De kids vermaken zich ook prima
bij dat vrolijk kabbelende beekje. Dammen bouwen,
water halen met een emmertje en misschien vangen
ze wel een vis!
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Schoolvakanties
Op vakantie tijdens
feestdagen en schoolvakanties?
Om zeker te zijn van een ontspannen
verblijf raden wij u aan tijdig te boeken.
Kijk voor reserveringen en meer
informatie over onze campings,
stacaravans, safaritenten en
speciale arrangementen op
landalcamping.nl.

Plezier
voor jong
en oud

Zwemplezier voor iedereen

Klauteren en tuimelen

Op al onze campings vindt u een overdekt zwembad voor
uren zwemplezier. Lekker spetteren met vriendjes en
ontelbaar keer van de glijbaan roetsjen. De kleinsten
hebben pret in het peuterbad. Landal Rabbit Hill beschikt
over een openluchtzwembad waar u op warme zomer
dagen lekker kunt afkoelen.

Roetsjen van de glijbaan, boogschieten, skelteren of stoere
hutten bouwen. Uw kinderen komen tijd tekort. Elk park beschikt over leuke speeltuinen en een activiteitenprogramma
en op een aantal parken is er ook een indoorspeelplaats te
vinden! Ideaal voor als het eens wat minder mooi weer is.

Hallo Bollo!
Bollo zorgt op veel campings dat geen kindje zich verveelt.
Lekker dansen bij de kinderdisco en ’s avonds komt hij vaak
even een kijkje nemen in het restaurant. Bollo is bijna overal.
Maar kun je hem even niet vinden? Loop dan langs zijn
eigen Bollo huis en laat een brief voor hem achter in de
brievenbus.
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Wat eten we vanavond?
Een ontspannen barbecue op uw campingplaats of lekker
uit eten? In het restaurant bent u elke dag van harte
welkom. Even een kopje koffie met gebak of een lekkere
lunch op het terras. Toch meer trek in een lekkere snack?
Kom dan langs bij onze afhaal- en snackshop.
landalcamping.nl/kids

Landal Camping

Nieuw

Luxe kamperen

Rustieke woodlodges
Met een overnachting in een van onze sfeervolle
woodlodges bent u verzekerd van een unieke beleving
in de natuur. U verblijft in een rustieke houten woodlodge,
met moderne voorzieningen, zoals comfortabele
bedden en een compleet ingerichte keuken en badkamer.
‘s Avonds geniet u onder de luifel. De kinderen spelen
verstoppertje of gaan op avontuur in het bos. Uiteraard
kunt u gebruikmaken van alle faciliteiten van het park.
landalcamping.nl/woodlodges

Stoere
safaritenten
Voor een unieke outdoor beleving
kunt u terecht op Landal Rabbit Hill, Landal Warsberg
en Landal Coldenhove in een van onze safaritenten.
De authentieke canvastenten staan op een prachtig plekje,
zijn stoer én luxe. ’s Ochtends ontbijt u samen op de houten
veranda en ’s avonds geniet u met een lekker drankje van
de ondergaande zon. U beschikt over alle luxe van thuis
met echte bedden en een compleet ingericht keukenblok.
De safaritenten op Landal Rabbit Hill en Landal Warsberg
hebben de extra luxe van een badkamer met douchecabine,
wastafel en een toilet. Er is een palletkachel, dus u zit er
altijd warmpjes bij.
landalcamping.nl/safaritenten

Luxe stacaravans
Voor iedereen die een lekker bed en een eigen douche toch
wel fijn vindt, zijn stacaravans een fantastisch alternatief.
Op een prachtige plek midden in de natuur staan ze op
bijna alle campings. De modern ingerichte stacaravans
voor vier tot zes personen zijn van alle gemakken voorzien.
Met open keuken, woonkamer met zithoek en flatscreentv en twee of drie comfortabele slaapkamers. Nieuw bij
Landal Sonnenberg zijn de luxe 6-persoonsstacaravans.
landalcamping.nl/stacaravans
Nieuw op Rabbit Hill Het sanitairgebebouw is geheel
vernieuwd. Ook is het nu mogelijk om een campingplaats te reserveren met privé sanitair.
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Lauwersoog

Landal Sluftervallei
Esonstad
De Cocksdorp,
Texel
Sluftervallei
l

l
l
l

Gelegen midden in hetLeeuwarden
duingebied en aan
natuurgebied De Slufter
Duin- en veldplaatsen (ca. 90 m²)
Circa 2 kilometer van het strand
Overdekt zwembad, Brasserie De Kajuit,
ParkShop, Fun & Entertainment-programma,
Harderwijk
multifunctioneel sportveld en bowlingbaan

Rabbit Hill
Coldenhove

Lauwersoog

Sluftervallei

Apeldoorn

Esonstad

Leeuwarden

landalcamping.nl/sluftervallei

Arnhem

NEDERLAND
Wirfttal
Prüm

Landal Esonstad
Anjum, Friesland
l Gelegen aan Nationaal Park Lauwersmeer met
een eigen vaarverbinding naar Schiermonnikoog
l	Ruime grasplaatsen (ca. 115 m²) en
speciale plaatsen voor campers
l Ideaal vertrekpunt voor het ontdekken van de
Waddenregio met o.a. zeehondentochten en
fietstochten
l ParkShop, overdekt zwembad, uitgebreid
Fun & Entertainment-programma en
18-holes Pitch & Putt golfbaan

Trier

Harderwijk
Apeldoorn

Rabbit Hill
Sonnenberg
Coldenhove
Arnhem
Warsberg

landalcamping.nl/esonstad

Landal Rabbit Hill
Nieuw Milligen, Veluwe
Nieuw: 5 safaritenten met keuken en eigen sanitair
l Uitvalsbasis voor de vele dagattracties in de
omgeving van Apeldoorn
l Het hele jaar geopend en huisdiervrij
2
l Ruime, (deels) schaduwrijke plaatsen (100 m )
l	Overdekt en openluchtzwembad, indoorspeel
paradijs, ParkShop en restaurant
landalcamping.nl/rabbithill

Landal Coldenhove
Eerbeek, Veluwe
l	Gelegen aan een wildspotplaats midden in de
Veluwse bossen, de perfecte uitvalsbasis voor
wandel- en fietstochten
l Ruime, afgebakende grasplaatsen (ca. 100 m²)
l Openluchtzwembad op 500 meter
l	Indoorspeelparadijs, overdekt zwembad,
ParkShop, snackbar en twee restaurants
landalcamping.nl/coldenhove
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Genieten
in het groen

Landal Camping

Nederland en Duitsland

DUITSLAND

Wirfttal

Wirfttal
Prüm
Prüm

Sonnenberg
Sonnenberg
Warsberg
Warsberg

Trier
Trier

Landal Wirfttal
Stadtkyll, Eifel, Duitsland
Nieuw: sfeervolle woodlodges
l Recreatieplas (geen zwemwater) met strand
en ligweide, waterfietsverhuur, vismogelijkheden
l Uitgebreid outdoorprogramma: o.a. abseilen,
quad rijden, mountainbiken, slackline
l Eenvoudig overdekt zwembad, ParkShop,
fietsverhuur
l Het hele jaar geopend
2
l Ruime grasplaatsen (ca. 75 m )
landalcamping.nl/wirfttal

Landal Sonnenberg
Leiwen, Moezel, Duitsland
Nieuw: stacaravan type 6MH2
l Gelegen op een bergplateau boven wijnvelden
l Klimwoud, bowlingbaan, binnen- en
buitenspeeltuin
l ParkShop, afhaal- en snackshop, vinotheek
l Overdekt zwembad, hertenkamp met
panorama-uitzicht over de Moezel
2
l Ruime grasplaatsen (ca. 90 m )
landalcamping.nl/sonnenberg

Landal Warsberg

Reserveren?
Kijk voor prijzen en
om te reserveren op
landalcamping.nl.

Saarburg, Saar, Duitsland
Nieuw: sfeervolle woodlodges en safaritenten
l Gelegen op een bosrijke hoogvlakte tussen
velden en wijngaarden
l	Overdekt zwembad, Fun & Entertainmentprogramma, fiets- en e-bikeverhuur,
multifunctioneel sportveld en ParkShop
l Restaurant met overdekt terras gelegen aan
	een grote speeltuin en avonturengolf
l	Kabelbaan naar het stadje Saarburg
2
l	Ruime grasplaatsen (ca. 90 m )
landalcamping.nl/warsberg
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Landal Camping
Alles op een rij

Esonstad

Rabbit Hill

Coldenhove

Wirfttal

Sonnenberg

Warsberg

Meer informatie vindt u op
landalcamping.nl.
Of bel 0900-8842
(€ 1,- per gesprek).

Seizoensplaatsen

Duitsland

Sluftervallei

Nederland

53

127

135

180

155

136

460

l

l

l

l

l

3 ha.

5 ha.

15 ha.

6 ha.

5 ha.

6 ha.

12 ha.

water/
kust

water

bos

bos

gras

zand/
gras

bos/
heuvel
gras/
gravel

bos/
heuvel

zand/
gras

bos/
heuvel
zand/
gras

l

l

l

10A

8A

10A

l

l

l

Campingplaatsen
Aantal campingplaatsen
Safaritenten/stacaravans/
woodlodges
Aantal hectare camping
Ligging

l

zand

Ondergrond
Afgebakende plaats

16A

16A

10-16A

Wateraansluiting

l

l

l

CAI-aansluiting

l

Elektra

1

2
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Geschikt voor campers

l

l

Huisdieren toegestaan

l

l

Barbecue toegestaan

l

l

Prijsindicatie
(basis campingplaats) per nacht6

€ 26 - € 63

€ 16 - € 35

1

16A
1

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l
€ 19 - € 56

l

€ 19 - € 35

Ook fans van winterse wandelingen en warme
chocolademelk kunnen terecht op de camping.
Op Landal Rabbit Hill en Landal Wirfttal.
landalcamping.nl/winterkamperen
Kijk voor reserveringen en meer informatie over
onze campings op

l

€ 22 - € 45

landalcamping.nl
of bel 0900-8842
(€ 1,- per gesprek)

l
€ 20 - € 44

Winters verblijf

l

l

l

Het hele jaar geopend

3

gravel

U kunt bij ons ook voordelig uw eigen seizoensplaats
reserveren. Van 3 weken tot een heel seizoen, alles is
mogelijk! landalcamping.nl/seizoensplaatsen

€ 22 - € 41

Vanuit België

landalcamping.be
of bel 070-77 80 80

BOEK
NU

(0,30 EUR/min.)

Faciliteiten
Overdekt zwembad

l

l

l
5

Openluchtzwembad
Indoorspeelparadijs/-plaats

l

l

4

l

l

l

l

l

l

l

l

l

Maandag t/m vrijdag van 09.00 tot 21.00 uur.
Zaterdag, zon- en feestdagen van 10.00 tot 15.00 uur.
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l

Fun & Entertainment-programma

l

l

l

l

l

l

l

Prijswijzigingen en druk- en zetfouten voorbehouden. Kijk voor onze

Bollo Club

l

l

l

l

l

l

l

algemene voorwaarden op landalcamping.nl/voorwaarden.

Speeltuin/sportveld

l

l

l

l

l

l

l

Dierenweide
Tennisbaan

l

l

Midgetgolfbaan

l

l

Bowlingbaan

l

Fietsverhuur

l

Restaurant

1

ParkShop/supermarkt

l

l

l

l

l

l

l
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l

l

l

l

l

l

l

l

4

1

2

1

1

2

l

l

l

l

l

l

l

Snackbar

l

l

l

l

l

l

Wasserette

l

l

l

l

l

l

l

Verwarmd sanitair

l

l

l

l

l

l

l

Mogelijkheid privé sanitair

l

Voorzieningen mindervaliden

l

l

l

l

Wifi (tegen betaling)

l

l

l

l

l
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facebook.com/landalnl

l
l

twitter.com/landalnl

instagram.com/landalnl

l
l
l

l

l

Centraal watertappunt Op de meeste staanplaatsen C3 en C5 500 meter van het park Geopend eind mei t/m eind augustus
De tarieven gelden voor twee personen incl. auto en tent of toercaravan of vouwwagen of camper en één bijzettentje. Elke extra persoon
€ 5,25 p.n. Prijzen zijn excl. € 8,00 reserveringskosten per reservering en toeristenbelasting (variërend per park). 7 Alleen toegestaan op C1 en C4
8
pitch & put golfbaan.
1

Word fan en volg ons:
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4
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“Zelf de we
reld
Door Els

ontdekken
.”

