An der Schwentine

Zu den zwei Birken
01

Bad Malente
grootte 53 plaatsen op 2 ha
geopend 12/04 – 13/10

02

Duvendiek
grootte 57 plaatsen op 2,8 ha
geopend 01/03 – 31/10

telefoon +49 45234327
mail info@camping-bad-malente.de
web www.camping-bad-malente.de

Adres
Wiesenweg 14
23714 Bad Malente

GPS
N 54°10’00” / O 10°34’01”

Route
Via de A1 noordwaarts, afslag
Eutin. Vanaf Eutin volg je de
weg nog circa 5 km richting
Bad Malente/Gremsmühlen.
De camping is duidelijk met
bordjes aangegeven.

Kampeerterrein

Camping An der Schwentine is
een van de populairste campings in het noorden van
Duitsland, gelegen in een prachtig en waterrijk gebied.
De camping heeft absoluut een rustiek en familiair
karakter, maar is in de details toch tot in de puntjes
verzorgd. Zo beschikt hij over uitstekende sanitaire voorzieningen, een wasruimte met wasmachine en droger,
een babybad en een kookgelegenheid. Voor een warme
douche moet apart betaald worden. Eigenaar Karl-Ulrich
Böttcher zorgt er bovendien voor dat werkelijk iedereen
zich hier prettig voelt. Hij beheert op het terrein een
kleine kiosk met broodjesservice. Het is een overzichtelijke camping, die in een landelijke, parkachtige om
geving werd aangelegd aan het riviertje de Schwentine,
dat tussen het oevergroen door slingert en enkele kleine
meertjes met elkaar verbindt. Het centrum van Bad
Malente ligt op loopafstand van de camping. Op e
 nkele
honderden meters ligt het strand van de Kellersee. Op
het terrein zijn bovendien fietsen te huur. Tussen 13.00
en 15.00 is de slagboom dicht i.v.m. middagrust.

telefoon +49 3832160128
mail info@ostseelandurlaub.de
web www.ostseelandurlaub.de

Adres

Kampeerterrein Dit is één van de noordelijkste

Dorfstrasse 12
18442 Duvendiek

campings in deze gids. De Oostzee is vlakbij… De camping bestaat uit een wat strakker veld voor caravans en
campers en een natuurlijke weide voor de tenten. Deze
heeft ook wat meer ruimte zodat je niet vlak langs de
buren staat in de drukke periodes. Ruimte is er ook
rondom, je kijkt ver weg naar de bosrand en de weilanden in de verte. Alles is heel netjes verzorgd, dit geldt
ook voor het s
 anitair gevestigd in een keurig houten
chalet. Er staan nog meer chaletjes die gebruikt worden als huurhuisjes. Deze storen niet in het landschap
omdat ze er gelukkig niet uitzien als diepvrieskisten!
Er is een restaurant en bij mooi weer kun je terecht in
de Biergarten! De toevoeging ‘Naturcamp’ aan de
naam van deze prettige camping is dus wel terecht!
Het vinden van een echt rustieke camping valt hier niet
mee en dit is volgens mij veruit de beste keuze!

GPS
N 54°20’22” / O 12°56’35”

Route
Duvendiek ligt net boven de
105 tussen Rostock (west) en
Stralsund (oost). In Martensdorf neem je de afslag om
noordwaarts via Niepars over
de L21 in Duvendiek aan te
komen waar je de camping
bereikt via de Dorfstrasse.

Omgeving

Misschien niet heel voor de hand liggend om dit deel van Duitsland eens op te zoeken maar
het is een prachtige verrassing! Je vindt er middeleeuwse steden zoals Rostock en Stralsund die worden
verbonden door prachtige kustlijnen. Het eiland Rügen
is een attractie op zich met haar prachtige witte
kliffen en zandstranden. Dit is het grootste eiland van
Duitsland en het werd in 1936 aan het vasteland
verbonden door de Rügendamm. Er zijn ook campings
op het eiland zelf maar ik vond deze te grootschalig
voor deze gids.

Omgeving De omgeving van het kuurstadje Bad Malente is groen, licht golvend en telt veel meren. Het maakt
deel uit van het Naturpark Holsteinische Schweiz en is
ook vanwege de gezonde lucht bekend. De fiets is een
ideaal transportmiddel om de omgeving te verkennen.
Eutin doet zijn titel ‘Rozenstad’ eer aan! Een andere bijnaam: “Weimar van het noorden”, dankt Eutin aan de culturele bloeitijd tijdens het begin van de achttiende eeuw.
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Bankerhof
Rassau

15

grootte 10 plaatsen op 1 ha
geopend 01/05 – 01/10
telefoon +49 38845449825 / +49 1627409185
mail camping@bankerhof.de
web www.bankerhof.com

Adres
Elbstraße 2,
19273 Rassau

GPS
N 53°11’31” / 11°00’07”O

Route
Rassau ligt aan de noordoever
van de Elbe tussen de plaatsen
Hitzacker en Neu Darchau,
die beiden op de zuidoever
liggen. Neem de brug bij
Dömitz via de 191 en dan
linksaf over de 195 nog 21 km
tot de camping.

Kampeerterrein Wat heb je nodig voor een rustieke camping? Een mooi veld dicht bij de natuur en
sanitair. De rest is luxe. De Bankerhof is een oude veeboerderij op een steenworp afstand van de Elbe en tikt
beide vakjes af. Je kampeert er vrij tussen de vogels en
het malse gras en het sanitair is opvallend comfortabel
voor zo’n kleine camping. Doe vooraf je boodschappen
want winkels en restaurants zijn even rijden. Daarna
kun je helemaal tot rust komen en te voet of per fiets
het gebied verkennen. Je kunt er Nederlands spreken
want de eigenaren zijn Nederlands. Zij hebben de
mooie taak op zich genomen om de oude hoeve weer
in ere te herstellen en te laten herleven als kleinschalig
toeristisch bedrijf. Ook kunnen ze je voorzien van info
over de vele fiets- en andere mogelijkheden. Zoals je
weet is het in Duitsland heel lastig om echt rustieke
campings te vinden. Nou, hier aan de Elbe hebben we
er één voor je gevonden!
Omgeving De camping ligt direct aan de Elbedijk
met de Elberadweg. Dat is een fietspad van 800 km
tussen Tsjechië, de oorsprong van de Elbe tot aan
Cuxhaven waar de rivier in de Oostzee stroomt. De
Banker hof ligt tevens in een beschermd natuur- en
vogelgebied: het Unesco Biosferenreservaat Elbtallaue.
Je vindt hier onder andere: de zeearend, de ooievaar, de
bever en diverse soorten kikkers en padden. Het is een
ongerept natuurgebied om te fietsen, wandelen, paardrijden, kanoën of te vissen.
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Zwitserland

Virgental – Am Habererhof
83

Virgen
grootte 16 plaatsen op 0,3 ha
geopend 01/04 – 01/11

telefoon +43 48745261
mail info@camping-virgental.at
web www.camping-virgental.at

Adres
Niedermauern 9
9972 Virgen

GPS
N 46°59’51” / O 12°26’30”

Route
Virgen ligt 7 kilometer ten
westen van de 108 tussen de
Felbertauerntunnel (noord) en
Lienz (zuid) De afslag is bij het
dorp Matrei. In Virgen neemt
je de richting Niedermauern
waar de camping ligt.

Kampeerterrein

Deze prachtige kleine camping
ligt heel rustiek in het fraaie Tauerntal. Het terrein wordt
soms Haberer Hof genoemd net als het gelijknamige en
naastgelegen pension van de eigenaars: de familie
Berger. Het gaat echter ook door onder de naam campingplatz Virgental. Dit is echt een fijn campinkje waar
iedereen zich snel thuis voelt, dit mede door de gastvrije
ontvangst van Anna en Albert. De plekken liggen op licht
hellend gras en kijken aan de ene kant uit op het ruime
dal. Aan de andere kant ligt het echte Oostenrijkse dorp
met de karakteristieke chalets. Voor kleinere kinderen is
het hier een feest met de diverse huis- en boerderij
dieren en diverse speelplaatsen. Voor gezelligheid wordt
soms gezorgd in de vorm van traditionele dans en muziek. Maar de hoofdmoot van de vakantie hier staat toch
vooral in het teken van de heerlijke landelijke rust en de
schone lucht. Ook goed om te weten dat er iets verderop
in Prägraten nog een goed alternatief is, mocht Virgental
bijvoorbeeld vol zijn: www.bergkristall-hinterbichl.at

Omgeving Virgen en Prägraten liggen op 1200 en
1300 m hoogte in het Virgental dat deel uitmaakt van
Oost Tirol. Het is een voor natuurliefhebbers zeer aantrekkelijk gebied met in de dalen kleinschalige landbouw
en hogerop de Alpenweiden. De dorpen zijn er charmant
en authentiek en kijken spectaculair uit over het landschap. Virgen heeft ook een openluchtzwembad met
een grote panoramische zonneweide. www.virgental.at
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