Omme Å
Sønder Omme

05

grootte 65 plaatsen op 2 ha
geopend 23/03 – 29/09
telefoon +45 75341987
mail info@ommeaacamping.dk
web www.ommeaacamping.dk

Adres

Kampeerterrein De aankomst op deze camping

Sønderbro 10,
7260 Sønder Omme

is altijd fris! Er is een gratis ijsje voor de kinderen en de
volwassenen treffen een schone kampeerplek aan. Het
echtpaar Nielsen houdt van ‘netjes en goed onderhouden’. Ze hebben in 2010 de camping overgenomen en
zien hun gasten graag terugkomen. Aan de camping zal
het niet liggen; gelegen aan een riviertje, nabij Legoland en een safaripark. Je kunt er je hengel uitgooien,
kanoën, een wandeling of een fietstocht maken. Binnen
het uur zit je aan de westkust of in één van de grote
steden in Jutland. Het servicegebouw is uiteraard
schoon, er zijn een gehandicaptentoilet en douche
aanwezig. De kampeerplaatsen vind je op een gelijkmatig terrein. Ook de 10 comfortabele hutten staan
hier. De hutten op deze camping zijn in 2015 volledig
opgeknapt en geverfd, klaar voor de nieuwe seizoenen.
Kinderen, en dus hun ouders, kunnen hun lol op bij
‘Omme Å’. Een speeltuin, springkussen, schat-zoeken
en nog veel meer activiteiten zorgen voor extra rust
voor de ouders. De prachtige natuur in de omgeving
maakt het genieten compleet.

GPS
N 55°50'15''/08°53'23'’O

Route
Sønder Omme ligt in het
midden van Jutland.
Vanuit Duitsland rijdt men
via snelweg E45 naar Kolding,
vervolgens bij afslag 64
richting Esbjerg (E20).
Na circa 10 km afslag naar
Grindsted (weg 469).
Vervolgens Sønder Omme
aanhouden (weg 28).
In Sønder Omme aange
komen, gaat men links op de
T-splitsing. De camping ligt
na 200 m aan de linkerkant.

WEST-DENEMARKEN

Omgeving Sønder Omme heeft twee supermarkten,
eettentjes en winkels op een loopafstand van een paar
minuten van de camping. Wat verder weg zijn er tal van
bezienswaardigheden. Naast Legoland is er natuurlijk de
Noordzee en Grene Sande, een prachtig duingebied op
20 km afstand. Met regen kun je naar Lalandia, een overdekt vakantie- en activiteitencentrum.
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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 18/04 – 20/10

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, rijd je
verder over de Marguerituten.
Ga na circa 600 m, bij de
vierde afslag, rechtsaf naar
Langebro. Vervolgens sla je de
tweede weg linksaf, naar de
Buevej en dan na 200 m
linksaf, de Skovvejen op.
Na 500 m ga je rechtsaf.
Je 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, vind je Søby Camping. Sinds april 2013 zijn
Janus Hansen en Arne Bo Kristensen de trotse eigenaren
van dit fijne terrein. Beheerster Anne Kruse heet je
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 jacht

haven, is het fijn winkelen en kun je terecht voor alle
boodschappen. Als er geen plek is op Søby Camping
kun je ook een kijkje nemen op de iets grotere camping
in Marstal op 23 km. Zie volgende camping in deze
gids.
Omgeving

telefoon +45 51524485
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.

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
cultuurhistorisch interessant landschap.

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

OOST-DENEMARKEN
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Noord-Zweden

Chilla Inn
51

Kattisavan
grootte 50 plaatsen op 2,5 ha
geopend 01/01 – 31/12

telefoon +46 95018060
mail via website
web www.chillainn.se

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 de plekken hebben wel voldoende ruimte. Sinds maart 2018 is
Ulrika de nieuwe eigenaresse en heeft de naam gewijzigd
van Kattisavan Camping naar Chilla Inn. 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. 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 v oldoende 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

