Manso Coguleras
10

Sant Jaume de Llierca
grootte 42 plaatsen op 20 ha
geopend 01/04 – 15/10

telefoon +34 972195109
mail info@mansocoguleras.com
web www.mansocoguleras.com

Adres
17854 Manso Coguleras, Sant
Jaume de Llierca

GPS
N 42°12’49.49”/02°36’23” W

Route
Sant Jaume de Llierca ligt aan
de grote weg tussen Besalu en
Olot. Je neemt hier de uitrit 75,
omhoog naar een zwevende
rotonde. Deze driekwart nemen
en dan rechts via de ventweg
weer terug. Langs een fabriek
rijden tot het groene bord
“Manso Coguleras”. Na
ongeveer een kilometer kom
je bij de rivier de Fluvia. Over
de rivier gaat de weg verder.
Na verschillende bochten
en ongeveer twee kilometer
kom je op een open plek om
de auto neer te zetten en zie
je aan je rechterhand een huis:
Manso Coguleras.

NOORDOOST SPANJE

Kampeerterrein

Al aan het einde van de jaren
z eventig besloot de familie Visser zich te v estigen in dit
indrukwekkende natuurgebied van 250 hectare. Er
stond nog wel een verlaten boerderij maar in de afge
lopen decennia hebben de eigenaren zeker niet stilge
zeten. Er werd een kleinschalig toeristisch bedrijf op
gezet met daarbij een camping. De toegangswegen
werden verbeterd en ook kwam er een echt zwembad.
De camping gaat echt op in het ruige landschap van
bergen, bossen en beken. Hier ontstaat het gevoel van
wildkamperen tussen de lekker wild gehouden bos
schages, de niveauverschillen op het terrein en de
bloemrijke borders. Elk vooroordeel over vreselijke
Spaanse campings kun je hier wegstrepen! Manso
Coguleras laat zien dat het wel degelijk anders kan in
Spanje. Voor paardenliefhebbers is het leuk om te
melden dat hier een hele kudde Haflingers en Fjorden
paarden leeft. Zij bieden een prachtige en natuurlijke
manier om de omgeving te verkennen! Op de camping
is ook een bar/restaurant genaamd het Praethuys.

Omgeving Wat een omgeving! Vanuit de camping
zelf zit je direct in de natuur en liefhebbers zullen hier
makkelijk in extase raken van al het moois dat er groeit,
vliegt en wandelt. De lijst gespotte diersoorten door de
gasten van de camping wordt steeds langer. Cultuur is
er ook genoeg te vinden: het nabijgelegen Besalú lijkt
onveranderd sinds de middeleeuwen.
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Cal Paradis

L’ Illa
18

Salo
grootte 44 plaatsen op 11 ha
geopend 01/04 – 30/09

San Quirze de Safaja
grootte 40 plaatsen op 7 ha
geopend 15/01 – 15/12

telefoon +34 938695652
mail calparadis@campingcalparadis.com
web www.campingcalparadis.com

Adres
08269 Carretera B3002,
C 401, km 9, Salo

GPS
N 41°50’50’’/01°38’21’’ O

Route
De camping ligt aan de
BV3002 bij km 9. De afslag
van de BV3002 ligt tussen
Súria en Cardona aan de
C55 bij km 50.

Kampeerterrein

Een voor Spaanse begrippen
kleine camping midden in het binnenland. De nadelen
zijn de wat recht toe rechtaan opgezette plaatsen van
80 vierkante meter per stuk. Deze zijn gelegen op
gras of aarde en zijn afgescheiden. Een deel van de
plaatsen is vast verhuurd of van bungalows voorzien.
Verder is Cal Paradis een keurige camping met een fraai
natuurstenen hoofdgebouw. Hier bevinden zich ook het
gezellige restaurant en het terras. Je kunt hier heerlijk
eten, er wordt gekookt met lokale producten. Voor de
verkoeling zorgt een mooi ovalen zwembad met een
zonnig grasveld. De eigenaren doen moeite om de
camping rustig te houden. Mede daardoor zijn huis
dieren niet toegestaan. Mocht je onderweg zijn in de
binnenlanden van Catalonië, strijk dan gerust hier neer…
In de maanden maart, oktober en november is de
camping in de weekenden geopend.

telefoon +34 938662526
mail info@campinglilla.com
web www.campinglilla.com

Adres
08189, Ctra Sant Feliu de
Codines a Centelles, km 3,9,
San Quirze de Safaja

GPS
N 41°43’25”/02°10’11” O

Route
De camping ligt aan de
C1413 tussen Centelles (noord)
en Sant Feliu de Codines.
Tegenover de afslag BV1341
naar San Quirze ligt de
toegangsweg naar de
camping.

Omgeving Cal Paradis ligt zeker rustiek en rustig
tussen de bosschages in de Sierra de Castelltallat met
pieken tot 900 meter. De camping zelf ligt op 470
meter hoogte. Het dorp Salo stelt niet veel voor, er is
echter wel een winkeltje op de camping. Wandelen en
mountainbiken kan direct vanaf Cal Paradis. Voor leuke
plaatsen in de buurt moet je iets verder zoals bijvoor
beeld Cardona (18km) of Manresa (30 km). Een tocht
naar het beroemde Montserrat klooster is 50 km.
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Kampeerterrein L’ Illa is een echte Spaanse cam
ping. De camping ligt zeker rustiek en zit goed in de
voorzieningen. Er is een zwembad en een gezellig
restaurant met buitenterras en restaurant, alleen in het
hoogseizoen geopend. Het sanitair is oud maar netjes.
Het geheel is groen en bloemrijk opgezet en de plaatsen
liggen langs onverharde laantjes met veel schaduw op
harde grond. Er loopt een beekje langs de camping en
er zijn genoeg veldjes met gras om te spelen. De sfeer
is gemoedelijk. Een Spaanse camping betekent ook
dito sfeer: veel verhuur bungalows en caravans die het
hele seizoen blijven staan. Een TV in het restaurant.
Rust is niet gegarandeerd en het zal zeker niet ieder
een aanspreken. Mijd weekenden en feestdagen. Maar
ben je toevallig in deze streek en zoek je een nette,
echt Spaanse camping dan zit je goed. Vooral een reden
om l’ Illa aan te doen kan zijn om in de buurt van Barce
lona te willen kamperen. Met de auto is dit ongeveer 40
minuten maar de bus stopt ook vlak bij de camping.
Omgeving

Zoals gezegd, de camping ligt in een
groen gebied tussen twee natuurparken. Er zijn nog
toppen die de duizend meter aantikken. De camping
zelf ligt op 573 meter dus toch al iets koeler in de
avond. Naast het al eerder genoemde Barcelona is ook
het beroemde Montserrat vanuit hier 40 km. Houd
daarbij wel rekening met kronkelende wegen. Maar als
je de tijd hebt (en geen ongeduldige kinderen) dan is
het hier mooi toeren.

NOORDOOST SPANJE
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Noordwest Spanje

La Molina Eco Holidays
Setenil de las Bodegas

69

grootte 8 plaatsen op 1,5 ha
geopend 01/04 – 15/10
telefoon +34 660167981
mail la-molina-mujeres@hotmail.com
web www.lamolina.tk

Adres
11692, La Molina, CA 9120
Lugar el Molino nr 3
Sentenil de las Bodegas

GPS
N 36°52’16”/05°11’16” W

Route
Setenil de las Bodegas ligt 14
km ten noorden van Ronda via
de A428 (Arriate). De camping
ligt aan de CA 9120 richting
Olvera na 1,3 km aan de
rechterkant. Bij de kleine,
scherpe afslag naar rechts zie
je het bordje van de camping
staan, waarna je het pad naar
de camping neemt.

Kampeerterrein

Na een bezoek aan het fraaie
Ronda ben je aan een camping toe. De stadscamping
El Sur is niet rustiek dus we zoeken verder. Na een mooi
uitzichtrijk ritje door de Siërra’s strijken we neer op La
Molina, onder Duits beheer van Carola en Karin. Een
kleine oase voor wie de natuur na aan het hart heeft
liggen! De camping ligt in een groene kloof aan de
rivier Trejo en met wat geluk zie je er de zonnebadende
schildpadden en vele soorten vogels. Het geheel is zo
milieuvriendelijk mogelijk; maar met de nodige charme;
opgezet, met verantwoorde bouw, led verlichting op
eigen zonne-energie en water uit de eigen put. Telefoon
opladen kan, elektrisch haardrogen niet! Buiten de
huisjes en caravans is er een nieuwe, sfeervol ingerichte
Yurt te huur. Als je wilt kun je bijna wild
kamperen
langs de rivier of onder de bomen. Er staan gemeen
schappelijk sanitair, een BBQ gedeelte en een zomer
keuken tot je beschikking. Voor kinderen is het er veilig
en leuk, huisdieren graag in overleg en altijd even con
tact opnemen voor een bezoek.

Omgeving

Ik ken dit gebied goed en ben toch
telkens weer verrast door de schoonheid. Daarnaast is
er de verbazing over zoveel natuur na de smalle strook
beton aan de kust. Er zijn goede wandel- paardrijd en
motorrijd mogelijkheden. Voor cultuur kun je naar
Setenil, een fraai wit dorp, het spectaculaire Ronda en
voor het moderne leven naar de kust. San Pedro is 57
km prachtig kronkelen.
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