Lo Closo
05

Berrós Jussà
grootte 13 plaatsen op 0,7 ha
geopend 01/04 – 01/11

telefoon +34 616240662
mail jacovannoort@hotmail.com
web www.locloso.com

Adres

Kampeerterrein Deze op 1100 meter hooggelegen

25597 calle unic 1, Berrós
Jussà

kleine camping ligt in een schaduwrijk dal met ruige
rotsen. Er stroomt een beek bij de camping. Houd
rekening met een warme slaapzak want het koelt hier
’s avonds flink af. De plekken zijn individuele terrassen
die alleen te voet bereikbaar zijn. Je auto blijft op de
parkeerplaats en de spullen worden per kruiwagen
naar de plek gebracht. Het is dus niet geschikt voor
campers en caravans. De rust is gegarandeerd en het
uitzicht mooi. Lo Closo is eigendom van de Nederlanders
Franka en Jaco die ook een klein hotel hebben in het
hoofdgebouw. Hier kun je ontbijten, eten op reservering
en drankjes nuttigen op het panoramische terras. Er is
ook een broodservice. Op de kampeerplekken is geen
stroom maar wel verlichting. Je kunt in het hoofdgebouw
de telefoon opladen en vriespakken invriezen. Het sani
tair is eenvoudig. Dit is een fijne camping voor rustzoe
kers, bergliefhebbers en mensen die houden van een
voudig kamperen. Handige service is dat de e
 igenaren
een informele kinderopvang hebben zodat je sommige
tochten toch kunt doen.

GPS
N 42°34’33’’/01°09’09” O

Route
Berrós Jussà ligt ten oosten
van de C13 die loopt tussen
Sort en Vielha. Ter hoogte van
La Giengueta. Komende vanaf
het noorden: 2 km ten zuiden
van La Guingueta (net na de
afslag Espot) linksaf de stuw
dam oprijden. De weg volgen
tot de driesprong, dan rechts
omhoog en nog 2 km. Let op:
smalle weg met enkele uitwijk
mogelijkheden. Lo Closo is het
eerste pand links nog voor de
kerk. Parkeren vóór Lo Closo:
ook links.
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Omgeving

De omgeving is beroemd om haar
schoonheid én omdat er zoveel te doen is. Dit begint bij
een eenvoudige wandeling tot meerdaagse tochten
met berghutten. Hier kom je op plaatsen die onvoorstel
baar mooi zijn met stille, heldere bergmeren en verlaten
dorpen. Ook bergsporten zoals abseilen, klimmen,

mountainbiken, canyoning etc. zijn allemaal mogelijk.
NOORDOOST SPANJE

Manso Coguleras
10

Sant Jaume de Llierca
grootte 42 plaatsen op 20 ha
geopend 01/07 – 31/08

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
zeventig besloten Hans en Marijke Visser zich te
vestigen in dit indrukwekkende natuurgebied van 250
hectare. Er stond nog wel een verlaten boerderij maar
in de afgelopen decennia hebben de eigenaren zeker
niet stilgezeten. Er werd een kleinschalig toeristisch
bedrijf opgezet met daarbij een camping. De toegangs
wegen werden verbeterd en ook kwam er een echt
zwembad. De camping gaat echt op in het ruige land
schap van bergen, bossen en beken. Hier ontstaat het
gevoel van wildkamperen tussen de lekker wild gehou
den bosschages, 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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Noordwest Spanje

Siërra Peñascosa

Vall de Laguar
49

Peñascosa
grootte 45 plaatsen op 3 ha
geopend 01/01 – 31/12

50

Vall de Laguar
grootte 69 plaatsen op 17 ha
geopend 01/01 – 31/12

telefoon +34 639371789
mail informacion@campingpenascosa.com
web www.campingpenascosa.com

Adres
02313 A4 km 1, Peñascosa

GPS
N 38°40’25’’/02°24’18’’ W

Route
Peñascosa ligt 11 km ten
oosten van de N322,
tussen Albacete (noord) en
de kruising met de CM412
(zuidwest). Tussen Alcaraz
en El Horcajo de afslag
Peñascosa nemen. De
camping ligt 1 km voorbij
het dorp, richting Bogarra.

Kampeerterrein

Dit is nou een echte Spaanse
binnenlandcamping. Voor wat betreft de streek zeker
alweer rustiek, naast het wat saaie gebied rond Albacete.
De camping is klein en gemoedelijk maar niet muisstil.
Er komen veel Spaanse gasten. Wil je wat meer rust,
mijd dan de weekenden, dat scheelt. Veel Spaanse
gasten betekent ook houten bungalows en vaste stand
plaatsen en die zijn er inderdaad. Gelukkig nog genoeg
echte kampeerplaatsen die best ruim zijn en met vol
doende schaduw van de bomen. En dan is Penascosa
best een aardige camping. Beetje kneuterig maar dat
past er bij! Er is een zwembad met kinderbad en een
beek. Verder wat veldjes om te voetballen. Ook kun je
een hapje eten in het restaurant of zelf wat gaan grillen
op de barbecueplek.

Omgeving Peñascosa ligt in de Sierra de Alcaraz.

telefoon +34 965584590
mail info@campinglaguar.com
web www.campinglaguar.com

Adres

Kampeerterrein Vall de Laguar is in zoverre een

03791, Sant Antoni 24, Vall de
Laguar

echte Spaanse camping omdat ze een flink aantal
bungalows hebben staan. De leiding is in handen van
de gastvrije familie Martin de Vidales. Wat deze camping
onderscheidt van vele andere terreinen is dat hij relatief
klein is en op een hele relaxte en milieuvriendelijke
manier wordt beheerd. Het terrein is vrij langwerpig en
op terrassen gebouwd. Bovenop vind je vooral de
chaletjes en wat lager de kampeerplaatsen. Er is veel
schaduw en een mooi uitzicht over het dal. De plekken
zijn van gravel voorzien, dus tentkampeerders kunnen
hier rekening mee houden. Boven is een gezellig
restaurant en buiten is een zonnig terras. De zoon Ivan
spreekt goed Engels en zal je met veel enthousiasme
en liefde voor de streek vertellen over alle mogelijk
heden in de buurt.

GPS
N 38°46’36’’/00°06’19” W

Route
Vall de Laguar ligt ten zuiden
van Pego (afslag 62 AP7) en
bestaat uit een aantal dorpjes.
Eén ervan is Campell. De
camping ligt aan de rand
van dit dorp dat wordt
aangegeven als “subdorp”
van Vall de Laguar op de
Tomtom.

Dit grenst weer aan het natuurpark Las Sierras dat iets
zuidelijker ligt. Aan natuur geen gebrek! Het is een gebied
met ruige bergen en diepe kloven afgewisseld met weide
gronden. Maar ook op doorreis ligt de camping handig:
niet ver van de grote weg (12 km). Alcaraz is een leuk
stadje, dat vroeger geld verdiende met het maken van
karpetten en bekend om de tweelingtorens Tardon en
Trinidad, die op de Plaza Mayor staan. Mooi zijn ook Ayna,
Letur en Yeste. Zo kun je een hele rondrit maken. Een
spetterend einde van deze toertocht zou een bezoek
kunnen zijn aan de bron van de rivier Mundo. Deze komt
als een waterval uit een grot naar beneden kletteren.
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Omgeving

Zelf maakte ik een wandeling direct
vanaf de camping en dit was al genoeg om een compleet
vakantiegevoel te krijgen. Je loopt door de bossen en
de olijfvelden bijvoorbeeld zo naar de indrukwekkende
ex-leprozenkolonie Sanatorio Fontilles met prachtige
gebouwen. Hier heerst een serene rust. Ook is het
mogelijk in de buurt bodega’s te bezoeken om de lokale
wijnen te proberen, bijvoorbeeld bij de enthousiaste
Armando van de bodega Parcent.

CENTRAAL SPANJE
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Campo Alegre
52

Sax
grootte 12 plaatsen op 1,5 ha
geopend 01/01 – 31/12

Adres
03630 Carretera de Salinas,
Sax

GPS
N 38°31’04”/00°51’40” W

Route
Sax ligt aan de A31 van Elche
naar Villena. Voor de camping
neem je de CV830 van Sax
naar Salinas. Na 2,3 km kom je
onder een tunnel door. 1,2 km
daarna zie je aan de linkerkant
het bord met de indianentooi
waar je dan ook linksaf slaat
om bij de camping te komen.
De camping ligt achter het
olijfveld.

telefoon +34 966196710
mobiel +34 635363008
mail info@natuurlijkspanje.info
web www.natuurlijkspanje.info

Kampeerterrein In 2007 vond de Nederlandse
Helga na lang zoeken haar nieuwe stek in de Spaanse
provincie Alicante. Zij besloot niet tot haar pensioen te
wachten om in Spanje te gaan wonen maar om de
stoute schoenen aan te trekken. Op deze mooie plek,
een finca gelegen tussen de b
 ergen en de amandel
bomen begon zij in 2008 een veelzijdig maar klein
schalig toeristisch bedrijf met diverse overnachtings
mogelijkheden. Waar het ons om gaat is natuurlijk
gewoon kamperen, en dat kan gelukkig ook! Er zijn
zeven plaatsen met stroom en een eigen aanrechtje. Op
dit moment is er nog niet overal schaduw. Voor de
verkoeling is er een nieuw zwembad en allerlei
schaduwhoekjes waar je lekkere koude rosé of sangria
kunt drinken. Voor de kinderen is er een speeltuintje.
Voor eten hoef je niet weg: er is een knus restaurant.
De eigenaresse doet veel moeite om het gezellig te
maken, en dat lukt!
Omgeving Je verbaast je er hier over hoe droog
het in Europa kan zijn. Sommige stukken zijn woestijn
achtig. Dit geeft wel een soort avontuurlijk gevoel aan
een rit door deze contreien. Eenmaal aangekomen op
de camping is er toch van alles te doen in de directe of
iets verdere omgeving. Helga geeft je daar graag info
over. Er zijn mappen aanwezig vol met toeristische tips.
Het 320 dagen per jaar mooie weer nodigt trouwens ook
zeker uit tot luieren en lezen!
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