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campingnavigator
Online visibility
campingbooking
and findability
are the key to
your success
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The Dutch Market Experts in
Camping Business

campingnavigator
campingbooking

“Campingnavigator offers top level
promotion at European level. Web, App
and Guides provide a wide range of
contacts and resulting traffic for your
camping.”

Best Deal
Promotion
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campingnavigator
campingbooking
Packages

Promotional channels
Responsive website
Smartphone friendly
Downloadable guides
E-mail marketing & E-news
Clicks
Content
Camping Text
Pictures
Weblink & E-mail address
Extra content:
Intro Text
Proud of
Text Headers

PLUS

PROFESSIONAL

PREMIUM
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220 Guides
613.000 Pageviews
7 languages

4.469.000
Pageviews
7 Languages

E-News
3.500.000 Edition

Ontdek Magazine

Vakantie

TIPS

Woest & Ruig
Noorwegen
Proeven
Baskenland

Dolomieten
Rijn en Moezel
Normandië
Ontdekt:
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kampeergadgets
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Inpakken
en
wegwezen!

De leukste campings van Europa

Ontdek ze allemaal
1
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Kampeerinspiratie voor levensgenieters
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3x Spanje
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jk

kri
F ra4n4

Nr.13-2018

Nr.1-2012

e!
Doe me
Puzzeln
& Wi

Kampeerinspiratie voor levensgenieters

Kampeerinspiratie voor levensgenieters

Nr.10-2016 € 3,95

3x

Kampeerinspiratie voor levensgenieters

On-line
10x per year
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Stad of
Land?
Stedentrip?

Stadscampings
genoeg!
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Fietsen
eenisfeestje!
Trappen, trappen,
trappen maar!

Kamperen kun
je overal!

de beste kampeertips
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de leukste campings & gadgets

Nr.15-2020 € 4,95

allows campers to find inspiration and find a pitch or rental accommodation on many campsites in Europe. Interesting articles inform readers
about new campsites and the best offers. This magazine is an excellent
opportunity for (chains of) campsites and regions to get in touch with
this interesting clientele. EDITION: 50.000!

campingnavigator
campingbooking

“Enhance your views and clicks with Banners, Happy Campings and a higher Ranking
position for extra visibility in your region and
country.”

RANKING

HAPPY

CAMPINGS
Homepage

HAPPY

CAMPINGS

PLATINUM

Country page
GOLD

SILVER

BRONZE

PREMIUM

PROF

PLUS
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campingnavigator
campingbooking

More than 220 free downloadable camping guides!

Customized country and region guides

Link to your website

Direct online available

Suited for tablet, laptop and PC

Advertisements in downloadable guides

1/1

1/2

1/1 = 744 x 859 pixels

1/3

1/2 = 744 x 644 pixels

Theme guides
Article 300 words
Theme at and around the camp site
Promotion through:
- Camping page at Campingnavigator
- Ontdek Online Theme magazine (1x 70.000 addresses)
- E-news specials (2x 50.000 addresses)

1/6

1/3 = 744 x 427 pixels

1/6 = 744 x 211 pixels

Overzicht wat te verwachten
in deze gids?

Wandelen

In deze Ontdek Fietsen themagids
hebben we regio´s en campings
geselecteerd in een lekkere mix van
tips, campinginformatie, routebeschrijvingen en bezienswaardigheden. Geen detailinformatie over de faciliteiten - die vindt u
eenvoudig en zeer uitgebreid op onze website - ,
maar inspirerende verhaaltjes over de camping zelf,
de directe omgeving en een aantal leuke routes, waarmee je meteen van start kunt om de boel te verkennen.

Dus informatie, maar vooral inspiratie!

Tips over het gebied
Racefiets, mountainbike of elektrische fiets?
In voor een spannende fietstocht? De regio Aquitaine leent zich perfect
voor een snelle tocht door de bergen met de racefiets of een uitdagende
mountainbikeroute door de bossen. Voor mountainbikers zijn omgevingen
zoals de Perigord Noir een waar paradijs. Hier vind je veel steile klimmen
en prachtige lange afdalingen door de bossen en tussen de weilanden door.
De ondergrond varieert van modder en zand tot aan stenen en kiezels. Ingeklemd tussen de Pyreneeën en het Massif Central zijn er genoeg verharde
routes te ontdekken voor de racefiets. Van plan om de elektrische fiets te
nemen? Dan vind je veel oplaadpunten verspreid over de gehele regio.

Tips over de directe omgeving van
de camping
Ontdek de rivier de Sure met de fiets
Niets is leuker dan de omgeving ontdekken op zijn Hollands, met de fiets.
Vind een prachtige fietstocht die bij jouw wensen past. Het afwisselende
landschap rondom Camping Um Wirt biedt de ideale omstandigheden
voor een mooie rit. Ben je een beginnende fietser? Kies dan voor een van de
vlakke routes door de natuur. Op Camping Um Wirt huur je gemakkelijk een
fiets om aan deze tocht te beginnen. Zoek je uitdaging tijdens je vakantie?
Kies dan voor een van de heuvelachtige routes. Beide keuzes zorgen gegarandeerd voor een prachtige rit langs bossen en het glooiende Luxemburgse
landschap.

Mooi verhaal over de camping

Uitgebreide regiobeschrijvingen

DE

Fijne fietsroutes dichtbij de camping
Afstand
59 km

Camping Mohrenhof
Beieren
Duitsland

1 Koersfietsen naar Jeannot
Schweig
Deze fietstocht met een gemiddelde moeilijkheidsgraad kan door velen gereden worden. Onderweg kom je langs het slot van Moestroff en de
rivier de Sûre.

Begeef je in de wondere
wereld van de Ardennen

een uitgave van

Van kastelen tot aan prachtige landschappen: de Ardennen hebben het
allemaal. De vrije natuur biedt het
ideale speelveld voor de actieve
vakantieganger. Trek de wandelschoenen uit de kast, pak een fiets
of beklim de mooiste bergen. Even
uitrusten onderweg? Eet dan een
goede maaltijd in een van de charmante dorpjes. Ben je op zoek naar
avontuur?

campingnavigator

Met zijn vele rivieren en beekjes is het erg leuk om
in de kano te stappen in de Ardennen. Peddel door
de rivieren en bekijk Luxemburg vanuit een ander
perspectief. Een dag cultuur snuiven?

Fietsen door de
frisse lucht van de
Ardennen
De Luxemburgse Ardennen zijn uitermate geschikt om te ontdekken met de fiets. Door het
afwisselende landschap kies je zelf hoe jouw
ontdekkingstocht zal gaan. Wil je je benen stevig aan het werk zetten? Maak dan een tocht
door de schitterende berglandschappen.
Ook de cultuurliefhebber kan zijn hart ophalen
tijdens een fietstocht. Je fietst hier namelijk
langs schattige dorpjes, kastelen en prachtige
cultuurschatten. Onderweg ruik je de heerlijke
frisse boslucht. Tijdens een tocht door de Ardennen kom je geheel tot rust.

Breng een bezoek aan Vianden. Hier vind je de
grootste burcht uit de Middeleeuwen. Of zoek het
hogerop via een ritje met de stoeltjeslift.

campingbooking

Hier geniet
je van een
schitterend
uitzicht over
de stad.
10

4

Deze fietstocht met een gemiddelde moeilijkheidsgraad kan door velen gereden worden.
Onderweg kom je langs het slot van Moestroff en de rivier de Sûre.

LU
DE-E-082
Welkom in een oase van groen! Camping Mohrenhof is van origine een
kleine plattelandscamping, maar heeft zich de afgelopen jaren getransformeerd tot een camping die van alle gemakken is voorzien. Zo ben je hier dus
aan het juiste adres als je huis en haard wilt verlaten zonder daarvoor het
comfort van thuis op te moeten geven. Dat Camping Mohrenhof van alle
markten thuis is, blijkt wel uit de talloze faciliteiten die er te vinden zijn.
Wat dacht je bijvoorbeeld van de zwemvijver met ligweide die aan de camping grenst? Of de boerderij op de camping, waar kids met talloze dieren
kunnen knuffelen? Wat je ook zoekt in een camping, Camping Mohrenhof
overtreft al je verwachtingen.

Prinsheerlijk verblijven
Vakantie is natuurlijk geen vakantie zonder een
steengoede accommodatie. Gelukkig komt dat
goed uit, want de vakantieverblijven op Camping
Mohrenhof voldoen aan al je wensen. De keuze is bovendien reuze, want op dit vakantieoord
kun je verblijven met je eigen onderdak of kiezen
voor een knus appartement. Ook zijn er volledig
ingerichte mobile homes aanwezig. Overdag bewonder je het adembenemende uitzicht vanaf de
panorama terrassen of geniet je van een dag vol
spetterplezier aan het heldere zwemmeer.

32

Fietsen

Een warme douche nemen kan daarna bij het
spiksplinternieuwe “Landlust” sanitairgebouw.
Ook zijn hier gezinsbadruimtes aanwezig waar je
als campinggast gebruik van kunt maken. Op zoek
naar gezelligheid? Dan hoef je niet lang te zoeken,
want in de gezellige Gaststätte met Biergarten
zit de sfeer er goed in. Bestel een Fränkische lekkernij en laat je volledig verrassen. Zonder twijfel
worden jullie de volgende ochtend vrolijk wakker,
want in het winkeltje haal je verse broodjes af. Als
dat geen genieten wordt!

Afstand
20,6 km

2 Bettendorf
Ook bij deze route start en eindig je in Bettendorf.
De route is perfect voor de recreatieve fietser.
Onderweg ontdek je de prachtige kastelen van de
omgeving.

Verder brengt de route je langs de rivier de Sûre

Afstand
64,4 km

3 Waldbillig-Müllerthal-Ermsdorf
Deze pittige route vindt zijn begin en eind in Reisdorf, vlakbij Bettendorf. De moeilijkheidsgraad
van deze route ligt een stuk hoger dan die van de
andere routes vanwege het hoogteverschil en de
grote afstand. Tijdens de route kom je langs schitterende architectuur en bebossing.

Een ding is zeker: met deze fietstocht ben je een mooie dag zoet.

Fietsen

Fietsen

15

Fietsen

Fietsen

5

Fietsen Wellness 50.plussers

NEW!
een uitgave van

campingnavigator

een uitgave van

campingbooking
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Content
Camping Text
Pictures
Weblink & E-mail address
Extra content:
Intro Text
Proud of
Text Headers
Camping information/Features in 7 languages
Languages – Marketing Engine
Dutch (standard)
Own language
Best Deal Promotion
ONLINE PROMOTION
Ranking
Bronze
Silver
Gold
Platinum

250
500
900
1.500

Banners
Banner Region page
Banner Country page
Banner Homepage

750
1.000
2.000

Happy Campings
Happy camping Region page
Happy camping Country page
Happy camping Homepage

125
250
500

Advertisement
1/6 page DL Region Guide
1/3 page DL Region Guide
1/2 page DL Region Guide
1/1 page DL Region Guide

200
275
350
550

1/6 page DL Country Guide
1/3 page DL Country Guide
1/2 page DL Country Guide
1/1 page DL Country Guide

E-Newsletter
Regular position
Top position

250
500

Accommodation
1 Acco + content
2 Acco + content
3 Acco + content
4 Acco + content
5 Acco + content

150
250
350
450
550

Theme guides
Theme guide CYCLING
Theme guide TRACKING
Theme guide WELLNESS
Theme guide 50-PLUS
Theme guide ACCOMMODATION RENTAL

250
250
250
250
250 NEW!

350
500
650
1.100
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www.campingnavigator.com
info@campingnavigator.com

Price (in euro)
Promotional channels
Responsive website
Smartphone friendly
Downloadable guides
E-mail marketing & E-news
Clicks

PREMIUM

Bank: ING Bank
IBAN: NL18 INGB 0007 3226 14
BIC/SWIFT: INGBNL2A

PROFESSIONAL

Chamber of Commerce 74433849
VAT number NL859897199B01

PLUS

Campingnavigator bv
Schubertstraat 8
1962 EW Heemskerk
The Netherlands

Packages

