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Søby Camping Ærø

Marstal Camping
18

Søby
grootte 37 plaatsen op 0,5 ha
geopend 15/05 – 01/09

19

Marstal
grootte 60 plaatsen op 1,7 ha
geopend 17/04 – 31/10

telefoon 0045-62581470
mail soebycamping@mail.dk
web www.soeby-camping.dk

Adres
Vitsø 10, 5985 Søby

GPS
N 54°56'13''/10°14'40'’O

Route
Søby Camping ligt circa
1,5 km ten westen van Søby.
Komend vanaf de veerboot,
van Fynshav naar Søby, rijdt u
verder over de Marguerituten.
Ga na circa 600 m, bij de
vierde afslag, rechtsaf naar
Langebro. Vervolgens slaat u
de tweede weg linksaf, naar
de Buevej en dan na 200 m
linksaf, de Skovvejen op.
Na 500 m gaat u rechtsaf.
U rijdt nu op de Vitsø en vindt
de camping na 300 m aan de
rechterkant van de weg.

36

Kampeerterrein Op een steenworp afstand van
de stranden van de Oostzee, gelegen tussen duinen en
bosgebied, vindt u Søby Camping. Sinds april 2013 zijn
Janus Hansen en Arne Bo Kristensen de trotse eigenaren
van dit fijne terrein. Beheerster Anne Kruse heet u
graag van harte welkom. De ruime plaatsen liggen op
goed onderhouden grasvelden. Voor niet-kampeerders
zijn er sfeervolle houten hutten te huur. Speciaal voor
de jongste gasten is er een kleine speeltuin. In het gezellige Søby met mooie vakwerkhuizen en jachthaven,
is het fijn winkelen en kunt u terecht voor al uw boodschappen. Als er geen plek is op Søby Camping kunt u
ook een kijkje nemen op de iets grotere camping in
Marstal op 23 km. Zie volgende camping in deze gids.
Omgeving

telefoon +45 63526369
mail mail@marstalcamping.dk
web www.marstalcamping.dk

Adres
Egehovedvej 1,
5960 Marstal

GPS
N 54°50’49”/10°31’06”O

Route
Zodra je vanuit Svendborg
op het eiland Ærø bent aan
gekomen, in Ærøskøbing, rijd
je richting Marstal. Zo’n 500 m
buiten Marstal ligt de camping.
In het hoogseizoen kan de
wachttijd voor de pont wel
eens oplopen.

Søby Camping is gelegen op het fraaie en interessante
eiland Ærø. Het is één van de maar liefst 400 Deense
eilanden en qua maat vergelijkbaar met ons eigen
Texel. Søby is het kleinste stadje van Æro. De sfeer is
hier gemoedelijk en gezellig. Bijzonder is het stadsstrand, beschut gelegen in een baai aan een kleine
landtong. De veelkleurige houten huisjes geven een
echt vakantiegevoel. Bijzonder is dat er sowieso bijna
geen moderne bouw staat! Helemaal grappig is dat je
hier een Nederlandse molen tegen kunt komen. Groeten
doe je hier met het opsteken met je linkerwijsvinger!

OOST-DENEMARKEN

Kampeerterrein

Marstal Camping is een driehoekige camping, omringd door bomen. Het terrein is
door hagen onderverdeeld in kleinere percelen met elk
4 tot 6 standplaatsen. De plaatsen zijn behoorlijk groot,
zodat je over veel privacy beschikt. Het servicegebouw
bevindt zich bij de ingang van de camping, zodat het
vanaf de verste standplaatsen een flinke wandeling is.
Op het terrein staat verder een flink aantal trekkershutten
in diverse categorieën van groot naar klein. Vooral de 12
Samsøhutten voor 6 personen zijn luxe ingericht, met een
eigen douche en toilet, een tv en een aparte slaapkamer.
In totaal zijn er 60 standplaatsen voor tenten, c
 aravans
en campers. Het voordeel van deze ‘stadscamping’ is
dat hij op loopafstand van het stadje Marstal ligt, waar
je kunt genieten van een echt schippersgevoel.

Omgeving

Ærø is een flink eiland, langwerpig
van vorm. Centraal op het eiland ligt de hoofdstad
Ærøskøbing, in het westen ligt het havenstadje Søby en
in het oosten het vermaarde schippersstadje Marstal.
Marstal ontleent zijn faam voornamelijk aan de enorme
vloot zeilschepen die er in de negentiende eeuw zijn
thuishaven had. Die negentiende-eeuwse sfeer is niet
helemaal bewaard gebleven, want de klippers zijn
inmiddels vervangen door plezierjachten en de schippers van zulke schepen zijn toch uit ander hout gesneden dan de zeebonken van vroeger. Ærø is een eiland
met een fraaie, afwisselende natuur en een cultuur
historisch interessant landschap.

OOST-DENEMARKEN
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Kattisavan Camping & Stugby
51

Kattisavan
grootte 50 plaatsen op 2,5 ha
geopend 01/05 – 30/09

telefoon +46 95018060
mail kattisavancamp@yahoo.se
web www.kattisavan.com

Adres

Kampeerterrein De camping is prachtig gelegen

Kattisavan 34,
921 91 Lycksele

op een schiereiland en is in feite aan 3 zijden omgeven
door water van de Umeälv. Alle faciliteiten kunnen de
toets der kritiek meer dan goed doorstaan. De sanitaire
voorzieningen zijn modern, schoon en perfect aangepast
voor mensen met een handicap, en datzelfde geldt voor
het restaurant en de winkel. Die winkel biedt overigens
een vrijwel volledig assortiment tegen scherpe prijzen.
Het terrein heeft een behoorlijke capaciteit, maar wel zo
dat elk van de 50 tentplaatsen en 50 caravanplaatsen
voldoende ruimte heeft. Voor wie zonder tent of caravan
reist, heeft de camping maar liefst 40 trekkershutten of
vakantiehuisjes ter beschikking, waarvan de meeste van
alle gemakken zijn voorzien, zoals douche, toilet en tv. De
meeste zijn zo goed geïsoleerd dat ze ook in de koude
Noord-Zweedse winters nog comfortabel zijn.

GPS
N 64°45’29.61”/18°09’56.71”O

Route
Vanaf Lycksele volg je de E12
richting Storuman en na 34 km
ben je bij de camping, die
direct aan de weg ligt.

Omgeving

Een eldorado voor de sportvisser, niet
 lleen op de rivier, maar ook in een van de 2 ‘put and
a
take’
-vijvers. Mensen die van lange boswandelingen
houden, komen voldoende aan hun trekken. Ook kun je
lange fiets- en kanotochten maken in de schitterende
omgeving (op de camping kun je roeiboten, kano’s en
fietsen huren). Hoewel de Umeälv zijn wilde haren kwijt is
door de bouw van enkele stuwdammen, zijn er nog
voldoende stroomversnellingen in de nabij

gelegen
Vindelälv voor wildwateravonturen met rubberboten of
kajaks. Een leuk uitstapje is een bezoek aan het Lycksele
Djurpark, een van de noordelijkste dierentuinen van Europa.
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NOORD-ZWEDEN

Flateland Camping
Valle

Høgetveits Naturcamp
57

grootte 50 plaatsen op 4,2 ha
geopend 20/05 – 07/09

grootte 35 plaatsen op 3 ha
geopend 01/01 – 31/12
telefoon +47 38286975
mail information@hogetveitsnaturcamp.no
web www.naturcamp.no

telefoon +47 95005500
mail flacamp@broadpark.no
web www.flatelandcamping.no

Adres
4747 Valle

GPS
N 59°14'37''/07°28'31'’O

Route
De camping ligt circa 7 km
ten noorden van Valle in
het Setesdal. Komende vanaf
het zuiden: het ligt vlak na de
splitsing van weg 9 met weg
45 (weg 9 aanhouden) aan
de linkerkant.

Kampeerterrein De vlakke Flateland camping
ligt aan de bocht van de rivier. Het is een ruim opgezette
camping te midden van de natuurpracht van Zuid-Noorwegen. Kampeerders zijn uitgenodigd om hun eigen
stek te kiezen, er is plaats genoeg. Het is niet nodig om
te reserveren. Er is ruimte bij het water, aan de rand van
het bos of bij de sanitaire voorzieningen, met of zonder
elektriciteit. Midden op het terrein is een sanitair gebouw met een keuken waar iedereen gebruik van kan
maken. Er staat een vriezer en je kunt er een wasje
draaien en drogen. Dit centrale ontmoetingspunt
draagt bij aan de gemoedelijke sfeer, evenals de zeer
behulpzame campingbeheerders, Caren en David, een
jong Nederlands stel. Hou je van water, ga dan eens
kajakken met de gratis bootjes die voor je klaarliggen
bij de rivier. Ook kinderen kunnen hier verkoeling en
plezier vinden. Het viswater is goed te noemen als je
een hengeltje uit wilt gooien. Bezoekers waarderen deze
camping om zijn ligging en prijs-kwaliteitverhouding. Uit
eten kan er helaas niet.

Adres

Kampeerterrein Ondanks de vele traditionele ge-

Abelsaeth,
4536 Bjelland

bouwen op het kampeerterrein is Høgetveits Naturcamp
een minder gewone camping. In een fantastische omgeving kun je hier je caravan, tent of camper neerzetten
en gebruikmaken van de vele geneugten die je hier te
wachten staan. De voorzieningen zijn volledig van deze
tijd en je treft er niet alleen douches en toiletten aan,
maar ook een wasruimte met was- en droogmachines
en vrieskisten waarin je je zelf gevangen vis of geplukte
bessen kunt invriezen. Bij de receptie kun je elke morgen
(de een dag eerder bestelde) verse broodjes afhalen,
die in een traditionele houtoven worden gebakken.
Voor de kinderen zijn er speelapparaten, terwijl je
’s avonds in een van de oude boerderijgebouwen
gezellig samen kunt zijn met de andere campinggasten,
misschien om gezamenlijk te barbecueën of vis te
grillen. ’s Zomers is de camping een geschikt uitgangspunt voor wandeltochten, ’s winters is Høgetveits
Naturcamp het centrum van een prachtig langlaufgebied.

GPS
N 58°22’27.04”/7°27’53.52”O

Route
Vanaf Kristiansand rijd je over
weg 12 naar het noorden door
het Setesdal. Na 33 km sla je
bij Hægelandskrossen linksaf
om via weg 462 naar Bjelland
te rijden, dat in het Marnardal
ligt.

Omgeving

Bjelland ligt in het Marnardal, dat
 ekendstaat om de grote aantallen elanden die je in
b
deze omgeving kunt treffen. Excursies kun je maken
naar de steden Kristiansand en Mandal, of je maakt een
prachtige rondrit via het Marnardal naar het noorden en
terug via het Setesdal. In Evje kun je in enkele oude
mijnen op zoek gaan naar fraaie kristallen, want de
streek is rijk aan mineralen.

Omgeving Deze driesterrencamping ligt aan de rivier
de Otra, ongeveer 6 kilometer ten noorden van het centrum van Valle in het Setesdal. Het is een uitstekend uitgangspunt voor bergtochten. Ook fietsen en klimmen zijn
graag gedane bezigheden in deze omgeving. Na inspanning is het heerlijk zwemmen in de rivier. En ’s avonds
zijn er activiteiten rond een kampvuur. Vraag bij de receptie naar de aanbevolen activiteiten in het gebied.
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Bjelland
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Skåbu Hyttegrend
Skåbu

59

grootte 25 plaatsen op 1,5 ha
geopend 01/01 – 31/12
telefoon +47 46875619
mail post@skabu-hyttegrand.no
web www.skabu-hyttegrend.no

Adres

Kampeerterrein Aan het einde van een doodlo-

Almenningsvegen 92,
2643 Skåbu

pende weg, en aan de oevers van het ruime Olstappenmeer vind je deze camping. De Nederlandse Franke
Visser en Corrie de Jong zwaaien er sinds 2015 de
scepter. Dat was een goed idee, zeker omdat het om
een rustieke camping gaat. Hier vind je stilte, ruimte,
goed sanitair en een vriendelijke ontvangst. Veel meer
heb je niet nodig voor een geslaagd verblijf. Ik vergeet
bijna één levensbehoefte: wifi, maar dat is er ook! Verder zijn er pizza’s en broodjes beschikbaar. Het complex is het hele jaar geopend. Zo kunt u in de winter in
één van de hutten overnachten. De camping is een
goed basiskamp voor tochten in de buurt. Maar een
dagje luieren op het terrein of aan de oevers van het
meer is natuurlijk ook niet verkeerd. Het blijft rustig
want motorboten zijn verboden, tenzij elektrisch aangedreven. Er is een aanlegsteiger en kano’s zijn te huur.
Voor vissers, met vergunning, is het ook een goede
plek.

GPS
N 61°28'58''/09°22'31'’O

Route
Vanuit het zuiden: Volg de E6
tot 4km voorbij Lillehammer,
neem afslag Gausdal/Fåberg
:weg 255. Volg deze via Segalstadbru naar Skåbu. Bij de
kerk linksaf, deze weg 7 km volgen tot afslag Skåbu Hyttegrend. Vanuit Vinstra: Volg de
E6 tot Vinstra, neem de afslag
naar Skåbu: weg 255. Bij de
kerk rechtdoor, deze weg 7 km
volgen tot afslag Skåbu Hyttegrend. Via het westen (alleen
zomers): sla op weg 51 bij Bygdin af naar Skåbu. Volg de Jotunheimweg (tolweg) 45 km.
Over de brug na 500 m rechtsaf bij afslag Skåbu Hyttegrend.

88

Omgeving De camping ligt aan het beroemde nationaal park Jotunheimen: de wereld van de reuzen.
Hier vind je de hoogste toppen van Noorwegen, tot bijna
2500 meter. Er lopen door dit park zeer spectaculaire
routes, bijna geheel boven de boomgrens, waarbij je
met auto of motor het hoogste punt op een Noorse
weg kunt bereiken: Juvasshyta (1817 m). Wandelen kan
hier natuurlijk ook volop, zowel met kinderen als meer
uitdagend.
ZUID- EN MIDDEN-NOORWEGEN

Vågen Camping

Noord-Noorwegen
71

Hitra
grootte 35 plaatsen op 12 ha
geopend 15/03 – 01/10

telefoon +47 72444160
mail jan_pettersen@c2i.net
web www.hitra.as

Adres
7246 Sandstad Hitra

GPS
N 63°29’00.26”/8°45’46.07”O

Route
Vanuit Trondheim neem je de
E39 richting zuiden, waarna je
bij Orkanger rechtsaf slaat om
via weg 710 en drie rotondes
later rechtsaf weg 714 te
kiezen. Eenmaal op het eiland
Hitra sla je linksaf weg 713 in.
Na 17,5 km sla je linksaf en ligt
de camping na 200 m links
van de weg.

Kampeerterrein

De camping ligt op een groot
eiland, niet al te ver van Trondheim, de grootste stad
van Midden-Noorwegen. Het terrein van de camping is
een ruim schiereiland, met water aan drie kanten, waarvan maar een klein deel voor de camping zelf wordt
gebruikt. Het campingterrein kent geen afgeperkte
staanplaatsen, waardoor er een vrije, losse sfeer
ontstaat met veel ruimte voor iedereen. Veel campinggasten komen hier om te vissen en dat is te merken
aan de sfeer, die het best als heel gemoedelijk kan
worden onmschreven. Er zijn vier douchecabines en

voldoende toiletten op dit overzichtelijke terrein, daarnaast kun je gebruik maken van de wasmachine en
-droger. Bij de kiosk kun je de dagelijkse benodigdheden
verkrijgen en ook voor een snelle hap kun je er terecht.
Een supermarkt vind je op 18 km afstand. Je kunt er ook
een trekkershut huren, en voor de vissers belangrijk, motorbootjes om je geluk op volle zee te beproeven.

Omgeving Hitra is een van die prachtige eilanden
langs de Noorse westkust, met zee aan alle kanten, kun
je uiteraard goed zwemmen in de rustige baaien. Als
viswater is de zee hier onovertroffen. Vanaf de oever of
vanuit een gehuurd bootje hengel je zo je avondmaaltijd bij elkaar. Natuurliefhebbers komen hier ook aan
hun trekken, want die vis lokt niet alleen zeearenden,
maar ook otters aan (die hier in zee leven).
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