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Ruime keuze aan accommodaties
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Of je nu kampeert met een caravan, camper, 
vouwwagen of tent, er is volop keuze uit schitterend 
gelegen plaatsen op topcampings in populaire va-
kantiegebieden dichtbij huis. Er zijn verschillende 
typen plaatsen, variërend van standaardplaatsen 
tot camperplaatsen en plaatsen met privé-sanitair. 
Niet alleen in de zomervakantie maar ook in het 
voor- en naseizoen is het aangenaam verblijven op 
de campings.

Kamper- & Camprplaatsen

Verschillende campings van BestCamp beschikken 
ook over bungalows en vakantiehuisjes. Het 
aanbod varieert van een Beachhouse tot een 
Gelderse Hoeve of Fins Chalet. Kies je voor het 
ruisen van de zee of de frisse geur van het bos? 
Alle bungalows zijn compleet ingericht met een 
keukenhoek, zithoek, douche, toilet en 2 of 3 
aparte slaapkamers. Buiten staat er tuinmeubilair 
tot je beschikking.

Bungalows

De populariteit van het huren van een chalet of 
stacaravan is onverminderd hoog. Het is een 
ideale accommodatie voor een kortere of langere 
vakantie, met verblijf op een camping. De chalets 
en stacaravans beschikken over goede bedden, 
een woonkamer met ingerichte keukenhoek, een 
badkamer en toilet en 2 of 3 aparte slaapkamers. 
Buiten geniet je op het terras van comfortabel 
tuinmeubilair.

Chalets & Stacaravans Huurt



Bete camping in de rdennen
Parc La Clusure ligt 120 km van Brussel en 290 km van Utrecht 

en is een goede uitvalsbasis om de Ardennen te ontdekken. De 

camping grenst aan een uitgestrekte, heuvelachtige en bosrijke 

omgeving die zich uitstekend leent voor wandel- en fietstoch-

ten met grandioze uitzichten. Bezoek bijzondere dorpjes zoals 

La Roche-en-Ardenne, Dinant, Durbuy en Bouillon met markten, 

historische bezienswaardigheden en musea.

TOPCAMPING
Parc La Clusure is en blijft een topcamping doordat er ieder jaar 

geïnvesteerd wordt in eersteklas voorzieningen. Maar wellicht zijn 

het juist de vriendelijkheid van de medewerkers, de service en 

aandacht voor de gast, die het grote verschil maken en de reden 

is dat veel gasten terugkeren. Met de meivakantie, Hemelvaart, 

Pinksteren en de maanden juli en augustus is het een echte 

gezinscamping. In de andere periodes is het de ideale camping 

voor jonge gezinnen, 50-plussers en groepen.

COMFORT KAMPEERPLAATSEN
Parc La Clusure beschikt over een goed onderhouden, gedraineerd 

en egaal terrein met veel bloemen en planten. De ruime comfort 

kampeerplaatsen van gemiddeld 100 m2 zijn voorzien van een 

watertappunt, waterafvoer en WiFi. Tegen betaling is elektriciteit 

(16 A) en ontvangst van HDTV met Belgische en Nederlandse 

zenders beschikbaar.
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Camping Parc La Clusure | België

Camping Parc La Clusure
België | Belgische Ardennen 

BELGIË



Het ontdekken waard!
Na een paar uur rijden vanuit Vlaanderen of Nederland kom 

je terecht in de zuidelijke uitlopers van de Ardennen, vlakbij 

Luxemburg en Frankrijk. Hier vind je een landschap met schil-

derachtige dorpjes gelegen tussen weiden, velden en prachtige 

bossen. De Gaume is een bijzonder gebied waar het gemiddeld 

3 graden warmer is dan in andere regio’s in België. 

De camping ligt op loopafstand (± 300 meter) van het dorpje 

Tintigny en er zijn vele uitstapjes in de omgeving mogelijk. Wat 

dacht je van het bezoeken van het Kasteel van Sedan? Of een 

bezoek aan de historische stad Bouillon? 

GENIET VAN DE RUST EN DE NATUUR
Aan de ene kant is er de weidsheid en rust om eenvoudigweg 

van te genieten; tijdens een boswandeling waan je je alleen op 

de wereld. Aan de andere kant zijn er vele mogelijkheden om 

in diezelfde prachtige natuur actief, avontuurlijk, ontdekkend en 

grensverleggend bezig te zijn. Dan hebben we het nog niet over 

de talrijke riviertjes gehad met glashelder water die niet alleen het 

gebied verfraaien, maar ook veel andere mogelijkheden bieden.

Avonturiers kunnen er kanoën, vissers slaan hun slag in een fo-

rellenvijver of riviertje zoals de Semois. Het blijft natuurlijk ook 

gewoon leuk om pootje te baden en dammetjes te bouwen. 

Vanaf de oever heb je als ouders een goed overzicht over je 

spelende kinderen.

Camping de Chênefleur | België

Camping de Chêneleur
België | Belgische Ardennen 
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Ervaar de schoonheid
In het hartje van de Belgische Ardennen, dichtbij de bekende 

plaatsjes Durbuy en La Roche-en-Ardenne, maar ook bij het 

kleine middeleeuwse stadje Bouillon, bevindt zich op een hoogte 

van 500 meter Panoramacamping Petite Suisse. Vanaf de ver-

schillende terrassen waaruit het terrein is opgebouwd, heb je een 

prachtig uitzicht over het dal en krijg je een gevoel van ruimte. 

In de velden en bossen kun je uren wandelen zonder een mens 

tegen te komen. Daarentegen zijn de reeën, herten, zwijnen, 

vossen en dassen veel gespotte dieren in de bossen. Houd de 

verrekijker bij de hand!

UITDAGINGEN IN DE ARDENNEN
Wie Ardennen zegt, denkt wellicht aan kanoën, abseilen en moun-

tainbiken. Maar is er nog veel meer, zoals quadrijden, tokkelen, 

klettersteig en paintball. Uiteenlopende activiteiten worden vanaf 

de camping door een buitensportbedrijf georganiseerd.

DE CAMPING
Op Petite Suisse krijgt iedereen de persoonlijke aandacht die 

hij of zij mag verwachten. Voor de kinderen is er een leuk ani-

matieprogramma, een speeltuin en natuurlijk het verwarmde 

zwembad. Vanzelfsprekend beschikt deze viersterrencamping 

over uitstekende voorzieningen en zijn er volop sportieve mo-

gelijkheden, zoals een graveltennisbaan, een sportveld en een 

verwarmd buitenbad met glijbaan. Je kunt gezellig iets drinken 

Camping Petite Suisse | België

Camping Petite Suisse
België | Belgische Ardennen 
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A R D E N N E N

Een natuurljk paradjs
Ardennen Camping Bertrix is gelegen op één van de mooiste 

plekjes in de Belgische Ardennen, tussen de historische steden 

Bouillon en Bastogne. Bertrix is de stad van de leisteen met een 

mijnwerkersgroeve. De camping is ruim opgezet en bestaat uit 

terrassen met een weids uitzicht op een prachtig heuvelland-

schap en de vallei van de Semois. 

PARADIJS VOOR KAMPEERDERS
Ardennen Camping Bertrix is prachtig aangelegd in een oase 

van rust en groen en beschikt over een goed onderhouden en 

gedraineerd terrein. Als kampeerder heb je een ruime staanplaats 

van ± 100 m2 met een elektriciteitsaansluiting van 10 A. Een 

deel van de kampeerplaatsen is bovendien uitgerust met een 

watertappunt. Voor campers heeft Ardennen Camping Bertrix 

speciaal verharde camperplaatsen ontwikkeld, met gras en een 

stabiele ondergrond. De uitgebreide sanitaire voorzieningen op 

de camping zijn modern en verwarmd.

NIEUWE HUURACCOMMODATIES
De afgelopen jaren heeft Ardennen Camping Bertrix nieuwe 

stacaravans geplaatst en sinds 2014 verhuurt deze gezinscam-

ping Kabouter Plop Familietenten. Er zijn stacaravans met twee 

en met drie slaapkamers. De accommodaties staan op mooie 

plaatsen en zijn ideaal voor een onbezorgde zomervakantie of 

een ontspannen weekendje weg in het voor- of naseizoen.

Camping Brrx
België | Belgische Ardennen 

Ardennen Camping Bertrix | België
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Ontdek het prachtige Limburg
Camping Goolderheide is gelegen in Belgisch Limburg, niet ver 

van het Nationaal Park Hoge Kempen. Op het veelzijdige vakan-

tiepark zijn o.a. 3 zwembaden met een totale oppervlakte van 

bijna 2000 m2, een recreatieplas met eigen strand, een kinder-

boerderij en een klauterwoud.

LIGGING
Goolderheide ligt bij het plaatsje Bocholt, slechts 40 km van 

Eindhoven en Hasselt (B). De provincie Belgisch Limburg 

werd al 7 keer uitgeroepen tot fietsparadijs en ook voor wan-

delliefhebbers is er een prachtig wandelnetwerk uitgezet. Vanaf 

Goolderheide zijn bijzondere dorpen en steden in België en 

Nederland te bezoeken, zoals Hasselt en Thorn. Limburg staat 

bekend als een provincie met een prachtige natuur.

DE CAMPING
De toeristische kampeerplaatsen liggen centraal op de camping, 

vlakbij de belangrijke faciliteiten. De standaard kampeerplaatsen 

zijn ruime plaatsen van ± 120 m2 met 6 A stroom. Daarnaast 

beschikt Goolderheide over comfortplaatsen van ± 150 m2 met 

10 A, een eigen water- en afvoerpunt en kabel-tv. Voor mensen 

die net als thuis over een eigen toilet, douche en wastafel willen 

beschikken, zijn high comfortplaatsen beschikbaar met privé-

sanitair en 16 A stroom.

Camping Goolderheide | België

Camping Gooldrheide
België | Belgisch Limburg 
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Genieten aan de kut
Deze ANWB-erkende camping is schitterend gelegen op een 

kilometer van de duinen, het strand en de zee. Voor kinderen 

en volwassenen is de gemoedelijke badplaats Westende-

Middelkerke de ideale bestemming voor een heerlijke vakantie 

aan zee. WiFi aanwezig (tegen betaling).

WESTENDE-MIDDELKERKE
De familiebadplaats Westende beschikt over een breed zandstrand, 

waar je uitgenodigd wordt om lekker in het zonnetje te ontspannen. 

Langs het strand loopt een zes kilometer lange boulevard met 

winkeltjes, restaurants, terrassen en een casino.

CAMPING
Kustpark Strand Westende is de BestCamp locatie op Kompas 

Camping Strand Westende. Er is een taverne, een frituur en 

een winkel met vers brood. Kinderen hebben plezier in de 

speeltuinen, de overdekte recreatiezaal en op de airtrampoline. 

Centraal op de camping liggen sportvelden voor o.a. minivoetbal, 

basketbal en volleybal. Naast de camping ligt een visvijver en 

zelfs een golfbaan. In de meeste schoolvakanties organiseert het 

recreatieteam leuke activiteiten. De kinderen zullen genieten van 

de nieuwe waterspeeltuin op de camping.

STACARAVANS, TENTEN EN KAMPEERPLAATSEN
Op Kustpark Strand Westende worden vier typen stacaravans 

verhuurd. Het type Oakley beschikt over twee slaapkamers en is 

Kustpark Strand Westende | België

Kutpark Srand Wetende
België | Aan de kust 
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Onbegrensd vakantieplzir
Kustpark Nieuwpoort is de BestCamp locatie op Kompas Camping 

Nieuwpoort, een prachtige ANWB-erkende camping op slechts 5 

kilometer van het strand en de Noordzee. De camping beschikt 

over veel voorzieningen en grenst direct aan een grote recreatie-

plas. Kustpark Nieuwpoort en haar omgeving bieden een zee aan 

mogelijkheden, die garant staat voor een geslaagde vakantie. WiFi 

aanwezig (tegen betaling).

NIEUWPOORT AAN ZEE
Natuurlijk zijn het strand, de zee en de boulevard met winkels en 

terrassen belangrijke troeven van Nieuwpoort, maar er is meer. In 

deze badplaats mondt de rivier de IJzer uit in de Noordzee en dat 

heeft geresulteerd in een natuurreservaat met een uitzonderlijke 

flora en fauna. Ook de jachthaven met mooie zeilboten en luxe 

jachten is een bezienswaardigheid. Nieuwpoort staat bekend als 

de vissershaven van de Westkust. Proef de heerlijke verse vis in 

winkels en restaurants: lekker!

DE CAMPING
Kustpark Nieuwpoort is een Vlaamse topcamping met veel sport- 

en spelvoorzieningen, zoals een sportterrein waar o.a. voetbal, 

tennis en basketbal gespeeld worden. Daarnaast beschikt de 

camping over een beachvolleybalveld en jeu-de-boulesbanen. 

In de nieuwe avonturenspeeltuin kunnen kinderen onbezorgd 

spelen. Ook is er een mooi binnenzwembad.

Kustpark Nieuwpoort | België

Kutpark Nieuwport
België | Aan de kust 
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Een adembenemend uitzicht…
Wanneer je een vakantie of weekendje weg in Nederland door 

wilt brengen is Panorama Camping Gulperberg het ontdekken 

waard. Deze 4-sterrencamping is uitzonderlijk mooi gelegen 

in Limburg, vlakbij Valkenburg en Maastricht. Het prachtige 

uitzicht vanaf de verschillende terrassen bezorgt iedere gast een 

op-en-top vakantiegevoel.

KAMPEREN OP DE GULPERBERG
Panorama Camping Gulperberg biedt je comfort kampeerplaatsen. 

De camping bestaat uit meerdere terrassen met een fenomenaal 

uitzicht. De comfortplaatsen zijn voorzien van 10 A stroom, 

tv-aansluiting en watertappunt. Veel plaatsen hebben bovendien 

eigen rioolafvoer. Het is ook mogelijk om een panorama com-

fortplaats te huren met een eigen houten panoramaterras. De 

camping beschikt over nieuwe sanitaire voorzieningen. 

UITEENLOPENDE NIEUWE ACCOMMODATIES
Op Panorama Camping Gulperberg kun je verschillende ac-

commodaties huren. Je hebt de keuze uit chalets (2 of 3 

slaapkamers), bungalowtenten, Kabouter Plop Familietenten, 

airlodges en woodlodges. Alle accommodaties zijn modern 

en compleet ingericht, ideaal voor zowel een korte als langere 

vakantie. Recentelijk geplaatst zijn de Grand Panorama chalets en 

de Grandeur chalets.
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Panrama Camping 
Gulprbrg
Nederland | Limburg 

Panorama Camping Gulperberg | Nederland



Camping Klein Vink
Nederland | Limburg

Camping Klein Vink en het nabijgelegen Résidence Spa Arcen 

maken onderdeel uit van het Vakantiepark Klein Vink bij het 

pittoreske dorpje Arcen in Noord-Limburg. Het park bruist van 

de activiteiten en jong en oud zullen zich hier prima vermaken. 

Er is een mooi overdekt zwemparadijs met meerdere 

zwembaden, een indoor-speelparadijs, een heus zwemmeer 

met strand en er zijn diverse speeltuinen. En niet te vergeten: 

het beroemde Thermaalbad Arcen waar je een dagje kan 

genieten. Deze camping is dan ook heel geschikt voor een 

vakantie in het voorjaar of het najaar.

Op Camping Klein Vink bieden we comfortabele kampeer-

plaatsen en White Cottages. Op Résidence Spa Arcen kun je 

verblijven in schitterende nieuwe chalets met gratis WiFi. De 

résidence ligt op ca. 6 km (auto) van de camping. Gasten van 

Résidence Spa Arcen maken gratis gebruik van de voorzienin-

gen op Klein Vink.

Waarom? Daarom!
 • Gelegen in Natuurpark De Maasduinen
 • Ruime kampeerplaatsen
 • Rustig gelegen chalets
 • WiFi
 • Zwem-, surf- en roeivijver
 • Thermaalbad Arcen
 • Koos Kids Club 

Camping Klein Vink | Nederland

Ga vor tarieven, beschikbaarheid en resrvren 
naar www.betcamp.nl/kleinvink

Camping Bo

24



Rereatiepark ’t Gelloo
Nederland | De Veluwe

Recreatiepark ’t Gelloo is een ANWB-erkende camping, 

beoordeeld met 4,5 ster. Op dit veelzijdige familiepark, gelegen 

op de Veluwe bij Ede, geniet je van de prachtige natuur en 

rust. Je kunt op Recreatiepark ’t Gelloo kiezen uit een ruime 

kampeerplaats, luxe chalet of sfeervolle trekkershut.

Het park biedt uitstekende voorzieningen. Naast een binnen-

zwembad met kinderbad beschikt Recreatiepark ’t Gelloo over 

een verwarmd buitenzwembad. Er is een multifunctioneel 

sportveld, speeltoestellen en een indoor speelparadijs. In de 

zomervakantie is er een recreatieteam aanwezig.

Maar ook in de omgeving is van alles te doen. Vanaf Recreatiepark 

’t Gelloo bezoeken gasten dierenparken, zoals het Dolfinarium, 

Burger’s Zoo, Ouwehands Dierenpark en de Apenheul. Ook 

Walibi Holland en Julianatoren zijn populaire pretparken voor 

een leuke daguitstap met het gezin.

Waarom? Daarom!
 • Familiepark
 • Midden op de Veluwe
 • Bosrijke kampeerplaatsen
 • Luxe chalets
 • Verwarmd buitenzwembad
 • Indoor speelparadijs
 • WiFi tegen betaling 
 • Huisdieren toegestaan

Recreatiepark ’t Gelloo | Nederland

Ga vor tarieven, beschikbaarheid en resrvren 
naar www.betcamp.nl/gelloo

Camping De Bo
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De Sprookjescamping
Nederland | Vechtstreek

De Sprookjescamping is een unieke 5-sterrencamping in 

Nederland, gelegen in de Vechtstreek in Overijssel. De facilitei-

ten zijn uitstekend, met een binnen- en buitenwaterspeelpara-

dijs voor kleine kinderen. Daarnaast is er een buitenzwembad, 

een waterglijbaan en op slechts 200 meter ligt een recreatie-

meer met zandstrand.

Bijzonder op de Sprookjescamping is dat er het hele seizoen 

activiteiten en theatershows worden georganiseerd. Dus ook 

buiten de schoolvakanties en in de weekenden vermaken 

kinderen zich met sprookjesfiguren als Hannah de Heldhaftige 

en Bumpie de Beer. Op deze themacamping beleven kinderen 

iedere dag onvergetelijke avonturen.

Verspreid over de camping zijn meer dan 20 speeltuintjes. 

Kinderen kunnen hier eindeloos spelen en plezier maken. De 

Sprookjescamping was ANWB-camping van het Jaar 2014. 

Gezinnen met kinderen beleven hier een magische vakantie! 

Waarom? Daarom!
 • ANWB Camping van het Jaar 2014
 • Gezinnen met kinderen tot 11 jaar
 • Ruime kampeerplaatsen
 • Bijzondere huuraccommodaties
 • Dagelijks animatie en theater
 • Speelplekken op elk veld
 • Waterspeelparadijzen en buitenzwem-

bad

De Sprookjescamping | Nederland

Ga vor tarieven, beschikbaarheid en resrvren 
naar www.betcamp.nl/sprookjescamping

Vakantiepark Hunz
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Camping Callassande
Nederland | Aan de kust

Camping Callassande is een mooie 4-sterrencamping, gelegen 

in de badplaats Callantsoog in de kop van Noord-Holland. De 

camping ligt op nog geen kilometer van het breedste strand van 

Nederland. Op Camping Callassande kun je kamperen of een 

strandlodge, safaritent of stacaravan te huren.

Naast de mooie accommodaties beschikt Camping Callassande 

ook over uitstekende faciliteiten. De camping beschikt over een 

overdekt subtropisch zwembad met een dak dat bij goed weer 

open kan. Er zijn meerdere speeltuinen en sportvelden voor 

o.a. basketbal, voetbal en tennis. Kinderen vermaken zich in de 

schoolvakanties bij de Kids Club en tijdens de gratis animatie. 

Op het zandstrand kun je heerlijk relaxen of kastelen bouwen. 

Maar de prachtige omgeving nodigt je ook uit voor een mooie 

wandeling of fietstocht (fiets- en scooterverhuur). De nabijge-

legen marinestad Den Helder met Fort Kijkduin, de kaasmarkt 

van Alkmaar en het Zeeaquarium zijn echte trekpleisters.

Waarom? Daarom!
 • Hoge waardering ANWB
 • Luxe stacaravan huren
 • Kamperen, Safaritenten, strandlodges
 • 1 km van Nederlands breedste strand
 • Subtropisch zwembad 
 • Veel speelmogelijkheden
 • Beperkt gratis WiFi
 • Huisdieren toegestaan 

Camping Callassande | Nederland

Ga vor tarieven, beschikbaarheid en resrvren 
naar www.betcamp.nl/callassande

Camping P
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Rereatiepark  
Nordwjkse Duinen
Nederland | Aan de kust

Recreatiepark Noordwijkse Duinen is een vakantiepark, gelegen 

in het duingebied van Noordwijk. Dit gedeelte van de Zuid-

Hollandse kust is prachtig met een breed zandstrand, duinen 

en bossen met o.a. hertjes. Noordwijk ligt bovendien midden in 

de Bollenstreek, vlakbij De Keukenhof. 

Naast een strandvakantie, is Noordwijkse Duinen het ideale 

vertrekpunt voor het maken van prachtige wandelingen en 

fiets tochten. In de gezellige badplaatsen vind je vele restaurants 

en zonnige terrassen voor een lunch, een diner of een drankje. 

En Noordwijk is centraal gelegen ten opzichte van steden als 

Amsterdam, Leiden, Den Haag en Haarlem.

Recreatiepark Noordwijkse Duinen beschikt over een verwarmd 

buitenzwembad met kinderbad, speeltuin en een bar/

restaurant. In het hoogseizoen is er een animatieprogramma.

Waarom? Daarom!
 • 2 km van het strand
 • Mooie kampeerplaatsen
 • Vrijstaande chalets
 • WiFi tegen betaling
 • Fiets- en skelterverhuur
 • Huisdieren toegestaan
 • Kleurrijke bollenvelden
 • Vlakbij Leiden en Den Haag

Recreatiepark Noordwijkse Duinen | Nederland

Ga vor tarieven, beschikbaarheid en resrvren 
naar www.betcamp.nl/nordwjkseduinen

Camping Kjk
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Bij BestCamp te huur op 9 campings in België en Nederland:

de Kabouter Plop Familietent.

Je ontdekt deze unieke familietent en 

de campings op www.bestcamp.nl/plop

Combineer je verblijf met een 

dagje in een Plopsa-park!

BestCamp-PlopTent-151106.indd   1 16/11/15   10:49
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Stacaravans • Kamperplaatsen • Bungalows • Tenten

www.bestcamp.nl

Online beschikbaarheid 
bekjken en direct resrvren?

BestCamp Nederland: Tel. 070 89 00 620 | BestCamp België: Tel. 084 36 00 52

ideale

dichtbĳ 
be�emming


