exCluseve C-Oses
Ode u u vOOr
ree e zOrelOze
vKeweKe.

topcamping.at

2-3

Hij is er weer! De populaire „Top-Card“
van Top Camping Austria!

NORD MOBIELE WONING
UW THUIS WEG VAN HUIS!

Verzamel stempels bij alle Top Camping Austria kampeerterreinen en spaar zo voor uw
GRATIS OVERNACHTINGEN* of zelfs GRATIS TOP-WEEK**!

1. Dagen sparen: Voor iedere overnachting op een Top Camping Austria kampeerterrein ontvangt u
een stempel. De 20e overnachting is telkens GRATIS*. Bij 100 overnachtingen krijgt u een TOP-WEEK GRATIS**!

2. Campings sparen: Voor iedere overnachting op een Top Camping Austria kampeerterrein ontvangt
u daarnaast per standplaats een extra stempel. Wanneer u alle campings heeft bezocht krijgt u eveneens een

TOP-WEEK GRATIS**!
Elke overnachting per standplaats = 1 stempelveld, ook in het hoofdseizoen! Voor overnachtingen met reductie worden geen stempels
gegeven! Alleen geldig voor een dagcamping in eigen voertuig (geen permanente bewoners, appartementen, stacaravans etc.).
* 1 GRATIS OVERNACHTING voor het hele gezin in het eigen voertuig (inclusief tarief per persoon en standplaats, exclusief stroom,
toeristen- resp. gemeentelijke belasting, bijkomende kosten).
** 1 TOP-WEEK (7 overnachtingen) voor het hele gezin in het eigen voertuig GRATIS (inclusief tarief per persoon en standplaats, exclusief stroom,
toeristen- resp. gemeentelijke belasting, bijkomende kosten). Geldig in de Top-Week periodes van de desbetreffende camping.
De Top-Week periodes vindt u op www.topcamping.at

De „Top-Card“ verkrijgt u bij alle aangesloten bedrijven van Top Camping Austria en op onze beursstands!
Wij sturen u de pas ook graag toe – een e-mail aan info@topcamping.at volstaat!

NORD MOBIL d.o.o.
Bobovica 8/D
10430 Samobor

+385(0)1 7777-711
info@nordmobil.hr
www.nordmobil.hr
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Hartelijk welkom bij
TOP camping in Oostenrijk!
Exclusieve camping-oases nodigen u uit voor prettige
en zorgeloze vakantieweken. Wij allen verheugen ons reeds
op een belevenisrijke vakantie samen met u!

TOP plaatsen De individualiteit van iedere
standplaats wordt bepaald door de geografische ligging,
de cultuur, de geschiedenis, de traditie - en vooral door het
onvergelijkbare landschap.
TOP kwaliteit

Alle plaatsen worden voortdurend
verbeterd wat betreft infrastructuur en service. Wij zijn
bekend bij iedere kwaliteitsbewuste kampeerder.

TOP service

... is ons permanente doel om uw
vakantie nog aantrekkelijker, aangenamer en comfortabeler
te maken.

TOP prestatie Ons aanbod is veelzijdig en
biedt van individuele gastenbegeleiding tot aan sport- en
activiteitenprogramma’s een perfecte vakantie voor
iedere leeftijd.
TOPI Club

De leuke kinderclub, gedurende het
hoofdseizoen alleen bij Top Camping Austria. De kleintjes
heel groot bij spel, plezier, avontuur, animatie en actie.
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DE KINDERCLUB VAN TOP CAMPING AUSTRIA
Oberösterreich

Niederösterreich

Hallo kleine vriendjes!
Mijn naam is „Topi“ en ik woon in de Topi Club.
Dat is de hele leuke kinderclub die je tijdens het
hoofdseizoen alleen op de kampeerterreinen van
TOP CAMPING AUSTRIA vindt. Haal de

Vorarlberg

Tirol

Salzburg

Steiermark

Burgenland

Kärnten

gratis Topi Club-pas zodra je aangekomen
bent en meteen ben je lid van

Camping direct aan
het meer

de Topi Club. Als je aan bepaalde evenementen / wedstrijden
deelneemt die in het Topi
Club-programma extra gekenmerkt
zijn, krijg je een stempel in je Topi
Club-pas. Bij 4 stempels krijg je mij in
brons - een medaille voor om je nek te
hangen en mee te nemen. Als er 8 stempels in je
Topi Club-pas staan mag je mij in zilver mee naar
huis nemen. Voor de bijzonder vlijtige kinderen is
er de Topi Club gouden medaille voor 12 stempels
in je pas.

Overzicht van de
TOPI Club-diensten
Voorzieningen:
TOPI Club indoor-speelsector voor kinderen
TOPI Club-speeltuin in de openlucht
TOPI Club-sanitaire voorzieningen geadapteerd
voor kinderen

Pakket:
TOPI Club gratis deelname aan de TOPI Club
TOPI Club-pas
TOPI Club-evenementen voor het verkrijgen van de
TOPI Club-medailles in brons, zilver en goud
TOPI Club-kinderopvang

Maaltijden:
TOPI kindergerechten op de spijskaart

Servicebereik:
TOPI Gratis verhuur van rugdragers voor kinderen
Kinderkorting

Tirol
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Tiroler
Zugspitz Arena
VEELZIJDIGHEID
BIJ SPORT EN
RECREATIE
Niederösterreich

Oberösterreich

Vorarlberg

Tirol

Steiermark

Salzburg

Burgenland

Kärnten

Zugspitz Resort EHRWALD, TIROL
Top Facts

TOP CAMPING AAN DE
ZONZIJDE VAN DE ZUGSPITZE
De vijfsterrencamping biedt in totaal negentig comfortplaatsen en dertig standaardplaatsen met
een directe ligging aan het dalstation van de Tiroler Zugspitzbahn. De comfortplaatsen bevinden
zich op de beste plek en beschikken naast een extra grote kampeerplaats ook over aansluitingen
voor water, riolering, elektriciteit en satellietaansluiting.
Het Deluxe-badhuis beschikt over vijftien badkamers met douche/wc en bad/wc, een compleet
uitgeruste keuken met vaatwasmachine, koelkasten en een gezellige eettafel, evenals een wasen droogruimte. Verder biedt het oeverhuis een stalling voor mountainbikes en een ski- en schoenendroogruimte. Daarnaast zijn er nog eens twintig badkamers beschikbaar in het aangrenzende
hoofdgebouw van het resort.
Ontbijt, een middaghapje en het avondeten kunnen naast uw kampeervakantie naar wens worden
bijgeboekt in het restaurant van het resort in de vorm van een verwennerij-halfpension. Naast
een groot zonneterras zijn er voor gezellige avonduurtjes nieuwe loungezones met hotelbar
en sigarenlounge beschikbaar. Voor wie liever zelf voor het eten zorgt, is er in het entreegebied
van het resort een nieuwe grote campingwinkel voor alle dagelijkse benodigdheden (broodjes,
drankjes, snacks, enz.).
In de zomer is het resort het ideale startpunt voor prachtige wandel- en mountainbiketochten
door de regio. In de winter staan er in de directe omgeving 87 liften en ca. 213 kilometer aan
pistes, evenals tal van winterwandelroutes en langlaufloipes direct vanuit het resort tot uw beschikking.
Naast het comfortaanbod op het kampeerterrein kunt u ook gebruikmaken van alle voorzieningen in het naastgelegen viersterren-Superior-Resort: • saunazone en overdekt zwembad • kinderopvang (vanaf 3 jaar) • gratis fietsverhuur • Vespa- en e-mountainbikeverhuur (tegen betaling)
• à-la-carterestaurant „Zirbenstube“ (reservering verplicht) • gevarieerd bewegings- en ontspanningsprogramma • XXXL spel- en waterwereld op 1500 m² met overdekte elektrische kartbaan,
boulderwand, softplaygebied, bioscoop en nog veel meer.
www.zugspitz-resort.at
www.zugspitze.at

Toplocatie direct bij het dalstation van
de Tiroler Zugspitzbahn.
Ca. negentig comfortabele parkeerplaatsen voorzien van water-, riolering-,
stroom- en satellietaansluiting.
Luxueus badhuis en in totaal
vijfendertig badkamers. Gratis wifi.
Restaurant, zonneterras, loungezones.
Actieve en vitale wereld met binnen- en
buitenzwembaden, sauna‘s en nog veel
meer.
XXXL speel- en waterwereld op
1500 m² met avonturenspeeltuin,
bioscoop, kartbaan en nog veel meer.

ContaCt

De Tiroler Zugspitz Arena biedt talrijke sport- en
recreatiemogelijkheden. In de zomer vindt u hier
een paradijs: 300 km wandelpaden, 90 wandelroutes, talrijke beheerde almen, een uitstekend
mountainbikegebied en een voortreffelijk fietsgebied voor gezinnen. De Blindsee, Heiterwangersee en Plansee kunnen ook als zwemmeren
worden benut. Tiroler Zugspitzgolfbaan, hogekoordtuin in de buurt.
In de winter bent u hier midden in het ski- en
wintersportparadijs: ca. 87 liften en 213 km
pistes, 100 km loipes, die voor een deel met
sneeuw bedekt zijn, skicursussen en een zeer goed
aanbod voor beginners en gevorderden, met de
Tiroler Zugspitzbahn van Ehrwald binnen tien
minuten naar de top van de Zugspitze.
Tiroler Zugspitz Arena
Schmiede 15, A-6632 Ehrwald
Tel. +43 / 56 73 / 20 000, Fax 20 000-310
info@zugspitzarena.com
www.zugspitzarena.com

Zugspitz Resort
Obermoos 1, A-6632 Ehrwald
Tel. +43 / 56 73 / 23 09
Fax +43 / 56 73 / 23 09-51
welcome@zugspitz-resort.at
GPS 470 25‘ 34.77‘‘ N 100 56‘ 28.99‘‘ E

www.topcamping.at
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Region
Innsbruck

Natterer See
★★★★★

Niederösterreich
Oberösterreich

Vorarlberg

Tirol

Steiermark

Salzburg

Kärnten

Ferienparadies Natterer See INNSBRUCK, TIROL
Top Facts

5-STERRENPANORAMACAMPING
AAN DE POORT NAAR HET ZUIDEN

NIEUW: woonboten, stacaravans, tiny
house, tuinappartementen.
Nature Resort - 1e glampingpark van
Oostenrijk met houten blokhutten en
luxueuze safarilodgetenten.
Megawaterpark en waterglijbaan in
het recreatiemeer.
Bekroond hoofdgebouw.
Ultramoderne sanitaire voorzieningen
met gezinsbadkamers.
Uitgebreid gastronomisch aanbod.
Gratis bus naar Innsbruck vanaf twee
nachten.
ADAC Award 2021/Superplaats 2022.
Camping.Info Award 2022 - TOP 100.
Dolde Medien Campsite Award 2020.
DCC Europese platinaprijswinnaar.

Ons vakantiecomplex is waarschijnlijk een van de mooist gelegen van
Europa. Ervaar onvergetelijke uitzichten te midden van de ongerepte
natuur, op slechts zeven kilometer van de Olympische stad Innsbruck.
Geniet van uw vakantie op een van onze comfortabele staanplaatsen met panoramisch uitzicht of in een van onze unieke accommodaties. We bieden stacaravans, slaaptonnen, houten blokhutten en safarilodgetenten aan. Helemaal nieuw bij ons zijn de
tuin-appartementen met pergola‘s, luxueuze “drijvende woningen”
op het meer en ons tiny house “Green Space”. Het architectonisch
unieke en veelvoudig geprezen multifunctionele gebouw met receptie, minimarkt, bistro, ultramodern sanitair, privébadkamers en
een panoramische lounge vormt het communicatieve hart van ons
vakantiepark. Smulpapen zijn dol op ons traditionele restaurant
aan het meer, de pizzeria, de cafetaria en het rijkelijke ontbijtbuffet.
Het eigen recreatiemeer met een groot waterpark biedt zwemplezier
voor jong en oud. Professionele entertainers verzorgen sport, plezier
en amusement tijdens de hoogzomer. Verken het fantastische Tiroolse berglandschap tijdens een begeleide wandeling of laat je uitdagen door de mountainbikeroutes binnen de regio.

ContaCt

Eén vakantie, ontelbare mogelijkheden - precies
dat is wat de regio Innsbruck met haar unieke verscheidenheid te bieden heeft. Tussen de
Tiroolse hoofdstad en de veertig omliggende
gemeenten wachten je urbane belevenissen en
alpiene avonturen.
Natuur en cultuur, plezier en uitdaging, stad
en platteland komen hier samen tot een aantrekkelijke totaalpakket. Ontspannen of sportief?
Volop genieten of liever iets uitdagenders? In en
rond Innsbruck is echt alles mogelijk.
De regio Innsbruck is het perfecte uitgangspunt
waar je elke dag weer vrij kunt kiezen en bijzondere activiteiten beleven. Voor een vakantie
vol afwisseling!
Innsbruck Tourismus
Burggraben 3, A-6020 Innsbruck
Tel. +43 512 53 56
office@innsbruck.info
www.innsbruck.info

Giner
Freizeit & Tourismus GmbH
Natterer See 1
A-6161 Natters
Tel. +43 / 512 / 54 67 32
info@natterersee.com

www.natterersee.com

GPS 470 14‘ 18‘‘ N 110 20‘ 20‘‘ E

www.topcamping.at
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Weg uit de sleur op naar het
Zillertal!
Niederösterreich
Oberösterreich

Vorarlberg

Tirol

Steiermark

Salzburg

Foto: Zillertaltourismus, Christoph Johann

Kärnten

Verkeerstechnisch het best bereikbare zijdal van
Tirol lokt met ontelbare activiteiten en welnessaanbiedingen evenals een ongerepte natuur. Vakantie in de bergen is een echte weldaad voor

Erlebnis Resort Aufenfeld ASCHAU, ZILLERTAL

lichaam, geest en ziel.
Met ontelbare wandelpaden, verschillende be-

Top Facts

GEZINSVAKANTIE IN HET HARTJE
VAN DE ZILLERTALER ALPEN
Ervaar het plezier van het hele jaar door skiën en zwemmen bij ons in
Erlebnis Resort Aufenfeld. Ons “vier jaar getijden vrijetijdsaanbod”heeft
voor ieder wat wils, of u nu wandelaar, mountainbiker, skiër, dan wel ontspannen genieter bent. Relax u in ons overdekte zwembad met apart

TOP: een 60 meter lange waterglijbaan met tijdregistratie en
rustieke panorama-rustruimte met waterbedden en haardvuur.
Voor onze kleine gasten beschikken wij over een eigen kinderspeelhuis met kinderbioscoop en ruime speelplaatsen.
Ontdek onze wereld vol ervaringen met het unieke Wild West Fort,
recreatiemeer en beachvolleybal. Nieuw: volledig gekoelde klim- en
boulderhal, waterspeeltuin, evenals een overdekte skatebaan, trampoline en nog veel meer.
Wij maken van uw vakantie een onvergetelijke belevenis.

fietsroutes en mountainebikeroutes blijven geen

Kinderspeelhuis, pretpark met
zwemmeer, waterspeeltuin,
trampoline, klim- en boulderhal,
westernstad en nog veel meer.

wensen meer onvervuld.

Overdekt zwembad met 60 meter
lange waterglijbaan, eigen kinderpierenbad, saunalandschap.

tuxer gletsjer bestaat er tot op 3250 m zeehoogte

ADAC Superplatz, met platina
bekroonde Europese winnaar
van de Deutsche Camping-Club,
uitverkoren lid van de “Leading
Campings of Europe“.

kinder-gedeelte of relax in ons weidse sauna-landschap.

veiligde klimpaden en klimtuinen evenals talrijke

Het Zillertal geldt ook als een van de beste wintersport- en skioorden van Europa. Met de Hinterpistenpower voor iedere moeilijkheidsgraad.
Zillertal Tourismus GmbH.
Bundesstraße 27d, A-6262 Schlitters
Tel. + 43 / 52 88 / 87 187
info@zillertal.at

ContaCt

www.zillertal.at

Erlebnis Resort
Aufenfeld
Aufenfeldweg 10,
A-6274 Aschau im Zillertal
Tel. +43 / 52 82 / 29 16
info@camping-zillertal.at

www.camping-zillertal.at

GPS 47015‘47‘‘ N 011053‘59‘‘ E

www.topcamping.at
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Alpbachtal
DAT IS Tirol
Niederösterreich
Oberösterreich

Vorarlberg

Tirol

Steiermark

Salzburg

Kärnten

Tussen de contrastrijke bergcoulisse van de
lieftallige Kitzbüheler Alpen en het ruwe Rofangebergte nodigen negen authentieke dorpjes
evenals het historische kleine stadje Rattenberg
u voor uw persoonlijke vakantiegeluk uit.

Camping Seeblick Toni Kramsach, TIROL

Puur Tirol dat in de Regio Alpbachtal dagelijks beleefd kan worden.

TOPCAMPING AAN HET MEER IN HET
ALPBACHTAL

Alpbachtal Card - inbegrepen bij uw verblijf vanaf één nacht op de camping. In de
zomer: kabelbanen, bussen, meren en nog
veel meer extra‘s. Pendelbus in de winter,
winteractiviteitenprogramma‘s en nog veel meer.

Top Facts
Panoramachalets;
studio‘s voor twee personen;
verhuur van privébadkamers.
Comfort Plus-staanplaatsen.
Huurauto.
Wellness “Tonis Relaxzone”.
Slaapvaten van sparrenhout.
Restaurant met arvehoutstube
en groot zonneterras op de
eerste verdieping.
Boerenherfst op kampeerterrein
Seeblick Toni.
E-bikes, e-scooters.
Kinderwasland „Aquarium“.

Kampeerterrein Seeblick Toni aan de Reintaler See in Kramsach is het hele
jaar door geopend en is een van de mooiste kampeerterreinen die de
vakantie-bestemming Tirol te bieden heeft. Het vakantiepark, dat al vele
generaties door een familie wordt gerund, heeft kampeerplaatsen met een
adembenemend uitzicht op het Reintalmeer en een ligging aan de rand van
het bos. Ook voor alle “niet-kampeerders” is er voor elk type vakantie de perfecte accommodatie voor een onvergetelijk verblijf in de Tiroolse bergen: van
panoramische chalets, appartementen en bungalows tot slaaptonnen van
dennenhout.
We hebben een groot hart voor kinderen, indoor met kindvriendelijke faciliteiten in „Tonis Räuberland“, outdoor in „Tonis Naturspielpark“ met Fun Court,
waterspeeltuin, trampolines, kindercarrousel, klimpark, hangend touwenparcours en nog veel meer. In de gezellige “Bauernladen [Boerenwinkel]” zijn
culinaire specialiteiten uit Tirol te krijgen, in het café-restaurant “der Brantlhof”
worden heerlijke lekkernijen en fraaie wijnen geserveerd.
De wellnesszone, “Tonis Relaxzone“, biedt een biologische kruidensauna,
een aromastoombad, een Finse sauna, een ruime ontspanningsoase en een
wandhaard met verlichte open haard.
In de winter nodigen de skigebieden “Ski Juwel Alpbachtal-Wildschönau” en
“Ski-optimaal Hochfügen-Hochzillertal” uit tot grenzeloos skiplezier. Gratis
skipendelbus voor onze gasten, direct vanaf de camping naar het Ski Juwel
Alpbachtal Wildschönau.

ContaCt

Ski Juwel Alpbachtal Wildschönau: 4 bergen – 2
dalen – 1 skibelevenis. Van december tot Pasen:
gevarieerd skiën op in totaal 109 km aan pistes
met 45 liften.

Alpbachtal Tourismus
Zentrum 1, A-6233 Kramsach
Tel. +43 / 53 37 / 21200
info@alpbachtal.at
www.alpbachtal.at

Camping Seeblick Toni
Moosen 46, am Reintaler See
A-6233 Kramsach
Tel. +43 / 53 37 / 63 544
Fax +43 / 53 37 / 63 544-305
info@camping-seeblick.at

www.camping-seeblick.at

GPS 470 27‘ 40‘‘ N 110 54‘ 24‘‘ E
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Vakantie in de
Kaiserwinkl
tirol

Niederösterreich
Oberösterreich

Vorarlberg

Tirol

Steiermark

Salzburg

Foto: TVB Kaiserwinkl

Kärnten

In een adembenemend Tiroler berglandschape
wordt gebiked, gegolfd, gezwommen, geraft en
nog veel meer. Gezinnen vinden in de Kaiserwinkl
alles wat een perfecte zomervakantie in Tirol met
kinderen uitmaakt - afwisseling, spanning, puur

Euro-Camp „Wilder Kaiser“ kössen, TIROL

avontuur luidt hier het devies! Perfecte skigebieden voor beginners en sportieve hobbyskiërs zijn

Top Facts

vanzelfsprekend, gezinnen kunnen hun kinderen in de kinderbeleveniswereld optimaal laten

PANORAMALIGGING MET
“KEIZERLIJK UITZICHT”

Onderscheiden met de
DCC Europaprijs 2009.

verzorgen. Langlaufers vinden 140 km optimaal

Ver weg van de drukte, maar te midden van het populaire Tiroolse

Het hele jaar door geopend,
behalve van 2.11. tot 7.12.
bedrijfsvakantie.

nieten van het met sneeuw bedekte landschap

vakantiegebied Kaiserwinkl, biedt onze comfort camping uitsteken-

de plaats Kössen, direct aan de voet van de Unterberg.

Nieuw wellnesscentrum met
zwembad dat het hele jaar door
verwarmd is met een binnen- en
buitenbad en kinderbad met
waterglijbaan.

Wij kunnen u van topmodern ingerichte staanplaatsen via voortref-

Kaiserwinkl Card voor
iedere gast.

de mogelijkheden om van uw vakantie te genieten. Ingebed tussen
weiden en bossen ligt de Euro Camping Wilder Kaiser ietwat buiten

felijke sanitaire voorzieningen tot aan talrijke vrijetijds- en sportinrichtingen evenals twee restaurants alles bieden. Aan de voet van de
Wilde Kaiser slaat in de zomer ieder hart van wandelaars sneller en
er blijven geen wensen onvervuld. In de winter kunt u zich in het op
300 m afstand gelegen skigebied naar hartelust uitleven of tijdens
een gezellige tocht met langlaufski’s of te voet op de winterwandelwegen van het landschap genieten.

geprepareerde loipes en winterwandelaars geop de vele winterwandelpaden of tijdens sneeuwschoenwandelingen.
Kaiserwinkl
Postweg 6, A-6345 Kössen/Tirol
Tel. + 43 / 501 100
info@kaiserwinkl.com

ContaCt

www.kaiserwinkl.com

Euro-Camp
„Wilder Kaiser“
Kranebittau 18,
A-6345 Kössen
Tel. +43 / 53 75 / 64 44
Fax +43 / 53 75 / 21 13
info@eurocamp-koessen.com

www.eurocamp-koessen.com

GPS 470 39‘ 14‘‘ N 120 24‘ 54‘‘ E

www.topcamping.at
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Pillerseetal
VAKANTIE HET HELE JAAR
DOOR RONDOM
DE PILLERSEE
Niederösterreich
Oberösterreich

Vorarlberg

Tirol

Steiermark

Salzburg

Kärnten

Het Pillerseetal midden in de Kitzbüheler Alpen
biedt vrijwel onbeperkte mogelijkheden voor
gezinnen met kinderen. De avonturenparken
voor gezinnen op de berg of het recreatiepark
“Familienland” zijn slechts enkele van de talrijke
hoogtepunten voor gezinnen rondom Fieberbrunn.

Tirol-Camp-Fieberbrunn TIROL

Wandelaars en fietsers ontdekken de regio op
de meer dan 800 km aan gemarkeerde routes en
met de bergliften van de regio bereikt u comfortabel de mooiste bergtoppen en bestemmingen
van een uitstapje als het Jakobskruis op de Buchensteinwand.

HET VAKANTIEPARADIJS IN HET
PILLERSEETAL IN DE KITZBÜHELER
ALPEN

De winter in de sneeuwrijkste regio van Tirol
bekoort met een van de grootste skigebieden
van Oostenrijk, het Skicircus Saalbach-Hinterglemm-Leogang-Fieberbrunn en een meermaals
bekroond loipen- en winterwandelaanbod.

De luxe viersterren-comfortcamping met terrassen temidden van het
heerlijke berglandschap van het Pillerseetal trekt zowel gezinnen als
genotzoekers.
Royale staanplaatsen type Comfort met stroom- en gasaansluiting, tv,
strom end water en afvoer alsmede staanplaatsen type Deluxe met
eigen badkamer beschikbaar. Comfortabel zijn ook de viersterrenappartementen en kamers op het terrein.
In de vijfsterren-wellnessoase „Energiebrunnen“ treft u een overdekt
panoramazwembad en openluchtbad, een saunagedeelte alsmede
beauty- en massageruimten.
In het eigen restaurant geniet u van het ontbijt tot en met het diner
van regionale en internationale specialiteiten.

Top Facts

De Chill-Bus-Area, speeltuin, Topi-Club en vele evenementen spreken
ook kinderen en jongeren aan!

4**** terrassen-comfort
camping.
4****comfort-appartementen
en kamers.
5*****wellnessinrichting
„Energiebron“.
Chill-Bus-Area voor jongeren.
Directe toegang tot een van
de grootste skigebieden van
Oostenrijk met 275 pistekilometers!

Camp Onmiddellijk gelegen bij het dalstation van de bergbanen Fieberbrunn, biedt Tirol-Camp directe toegang tot het wandelparadijs
‚
s zomers en tot een van de grootste skigebieden van Oostenrijk, het
‚
Skicircus Saalbach - Hinterglemm - Leogang - Fieberbrunn s winters!
Skischool, skiverhuur en loipetoegang naast de deur!

www.tirol-camp.at

ContaCt

Tourismusverband Pillersee Tal
Dorfplatz 1, A-6391 Fieberbrunn
Tel. +43 / 53 54 / 56 304
info@pillerseetal.at
www.pillerseetal.at

CC-Comfort-Camping
GmbH & CO.KG
Lindau 20,
A-6391 Fieberbrunn
Tel. +43 / 53 54 / 56 666
Fax +43 / 53 54 / 52 516
office@tirol-camp.at
www.tirol-camp.at

www.topcamping.at
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Gletsjers,
bergen en meer
REGIO VAN ALPINE
VEELZIJDIGHEID
Niederösterreich
Oberösterreich

Vorarlberg

Tirol

Steiermark

Salzburg

Kärnten

Zell am See-Kaprun is het hele jaar door een van
de veelzijdigste vakantieestemmingen midden
in het hart van Oostenrijk.

Seecamp Zell am See salzburger land, SALZBURg
Top Facts

Seecamp Zell am See ON TOP IN AUSTRIA ...

GRATIS entree in de
strandbaden Zell am See.

Het Seecamp Zell am See - direct aan de noordelijke oever van de
Zeller See gelegen - biedt met slechts 160 comfortstaanplaatsen die
familiaire sfeer, die „vakantie tussen vrienden“ garandeert.
VAN DE NATUUR GENIETEN - DE STAD BELEVEN ... dat betekent in het
glasheldere water van de Zeller See van alle watersportactiviteiten
genieten, gratis de 3 strandbaden evenals het overdekte zwembad
Zell am See - Kaprun te benutten, direct vanaf de camping met de
gratis skibus naar de 138 km pistes en 53 liften en kabelbanen van
Zell am See - Kaprun te worden gebracht of in de 220 km lange loipe
voor langlaufers en skitochtenmakers in te stappen. Idyllische winterwandelwegen, gratis toegang tot de ijshal van Zell am See, maar ook
het dichtgevroren meer garanderen puur winterplezier.
Na de 48 mogelijke sportieve activiteiten, die Zell am See te bieden
heeft, verwennen wij u graag in ons SEERESTAURANT met de culinaire veelzijdigheid van de uitstekende keuken van onze regio. Het
schilderachtige flair van de oude binnenstad van Zell am See bereikt
u in slechts 1,8 km te voet of op de fiets via de prachtige overpromenade met fietspad.

GRATIS toegang tot het
overdekte zwembad Zell am
See-Kaprun.
GRATIS toegang tot de ijshal
Zell am See-Kaprun.
GRATIS WLAN.

ContaCt

In geen andere regio van de Alpen liggen zo veel
spectaculaire excursiemogelijkheden en alpine
bezienswaardigheden zo dicht bij elkaar. Machtige bergen, zacht glooiende almen, de Zeller
See evenals het eeuwige ijs van de Kitzsteinhorngletsjer en het onbetembare natuurgeweld van
het nationale park Hohe Tauern stralen in ieder
jaargetijde een heel aparte bekoring uit.
Op 365 dagen per jaar biedt de regio activiteiten
vol afwisseling, heel veel gezinsplezier, stille ravijnen evenals culinaire en culturele ontdekkingen.
Zell am See - Kaprun
Brucker Bundesstraße 1a,
A-5700 Zell am See
Tel. + 43 / 65 42 / 770
welcome@zellamsee-kaprun.com
www.zellamsee-kaprun.com

Seecamp
Zell am See
Thumersbacherstraße 34,
A-5700 Zell am See
Tel. +43 / 65 42 / 72 115
zell@seecamp.at
GPS 470 20‘ 23‘‘ N 120 48‘ 32‘‘ E

www.seecamp.at

www.topcamping.at
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Waar bevinden zich de
Top Camping Austria campings?
9

Camping Berau, Wolfgangsee5

2

Zugspitz Resort, Ehrwald
5
Ferienparadies Natterer See5

10

Komfort-Campingpark Burgstaller5

3

Erlebnis Resort Aufenfeld5

11

Seecamping Berghof5

4

Camping Seeblick „Toni“5

12

Camping Breznik, Turnersee5

5

Euro-Camp „Wilder Kaiser“5

13

Donaupark Camping Tulln5

6

Tirol-Camp-Fieberbrunn5

14

PODOcamp Burgenland
Podersdorf am See5

7

Seecamp Zell am See5

8

Sportcamp Woferlgut5

1

www.topcamping.at

Contact:

TOP CAMPING AUSTRIA
Orchideenweg 2
A-9150 Bleiburg, Österreich
Tel. +43 / 664 / 211 36 37
Fax +43 / 664 / 217 02 44
info@topcamping.at

Uitgever: Top Camping Austria.
Druk: Friedrich Druck & Medien GmbH., Linz.
Foto’s: Archief Top Camping Austria lidbedrijven,
archief van de vakantieregio’s en toerismeverenigingen.
Zet- en drukfouten voorbehouden.

5
5

... de beste weg
in het zuiden

MÜNCHEN
Salzburg
Kufstein
Kitzbühel

Innsbruck

Lienz
SÜDTIROLER
DOLOMITEN

Via
Kufstein Süd
zonder
vignet
bereikbaar

KÄRNTNER
SEEN

ADRIA

Felbertauernstraße AG
Tel. 0043 (0)4852 / 63330
www.felbertauernstrasse.at

Alles voor uwrvakantie!
kampee

GROSSGLOCKNER
HIGH ALPINE ROAD

THE JOY OF

On the Grossglockner High Alpine Road, life moves at a slower pace. Gentle
curves encourage a comfortable driving speed for enjoying the spectacular
scenery, and there are so many special places to stop and relax, with a view
of Austria’s highest mountain, the Grossglockner. Protected habitats of rare
animals and plants can be seen in the heart of unspoilt nature in the High
Tauern National Park. Fascinating themed trails, revitalising power spots and
breathtaking views – Austria’s finest panoramic road does not lead to one
particular objective; the beauty of the entire region means that
”the journey is the destination“.

TIC
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ABLE
ONLIN
E!
free r

Serviesset Trekking
3-delig serviesset met emaille coating voor één persoon
in een trendy campingdesign. Het is onderhoudsvriendelijk, breukbestendig en geluidsarm. Niet geschikt voor
de magnetron. Temperatuurbestendig van - 20° C tot
+ 70° C.
Nr. 493100
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POWERSTATION

Draagbare powerstation
Voeding voor elektrische apparaten
met een vermogen tot 1500 W.
Ideaal voor het voeden van televisies,
keukenapparatuur, e-bikes, laptops,
smartphones en nog veel meer.
Nr. 359260

SERVIESSET

3-delig

van gerecycled
materiaal
Square
Omkeerbare mat met verschillende motieven in grijs / wit.
Robuust, UV-bestendig en duurzaam gemaakt van gerecycled
polypropyleen. Incl. praktische
draagriem. Verkrijgbaar in twee
maten.
Nr. 525880
BUITENMAT

grossglockner.at

Join us

SANITAIRVLOEISTOFFEN
Sanitairvloeistoffen
Voor alle camping toiletten en afvaltanks.
Langdurig en effectief geurbestrijdend effect.
Ontbindt vaste stoffen en voorkomt afzettingen
aan de binnenzijde van de afvaltank. Gemakkelijk
en veilig in gebruik.
Fresh Blue Nr. 340630
Fresh Green Nr. 340640
Fresh Rinse Nr. 340650

UW CAMPINGSPECIALIST – www.berger-camping.nl

28-29

Gewoon
ertussen in ...
PUUR NATUUR het
hele jaar
DOOR

Niederösterreich

Oberösterreich

Vorarlberg

Tirol

Steiermark

Salzburg

Kärnten

De centrale ligging in het nationale park „Hohe
Tauern“ garandeert „puur natuur“ zowel in de
zomer als ook in de winter. De skigebieden van
Schmittenhöhe in Zell am See en Kitzsteinhorn
in Kaprun, die zich op slechts enkele minuten afstand bevinden, zijn comfortabel te bereiken met
de gratis skibussen.

Sportcamp Woferlgut BRUCK/GROSSGLOCKNER, salzburger LAND
Top Facts

VAKANTIE VOOR VRIJHEIDSLIEFHEBBERS

Tussen het nationale park de
“Hohe Tauern” en de “Europa
Sport Regio” Zell am See –
Kaprun!
Vele onderscheidingen waaronder ADAC PINCAMP, ANWB,
Camping.info Award en
geselecteerd lid van de “Leading
Campings of Europe”.
Unieke badmogelijkheden met
vijf zwembaden op 4500 m² en
eigen zwemmeer.

Defamiliair geleide*****sterrenzomer-enwintercampingenhetbijbehorende****sterren
hotel Woferlgut met bekroond restaurant staan sinds jaren voor grootse vakantiemomenten op het hoogste niveau. De persoonlijke begeleiding door familie Hofer en hun
en-thousiaste medewerkers zullen ook u overtuigen.
* LUIAARDS kunnen van de exclusieve en smaakvolle installaties ter plekke genieten. Bij
* SPORTFREAKS zullen de activiteiten van onze ervaren trainers bij zonder in de smaak
vallen.
* WANDELVRIENDEN mogen zich graag bij de begeleide wandelingen en fietstochten
aansluiten.
* Dankzij onze opgeleide kinderverzorgers zullen de KLEINTJES zich niet vervelen.
Gezellige uurtjes in het verwarmde buitenzwembad, uitdagende baantjes in het
unieke overdekte vijftigmeterbad of relaxmomenten in de whirlpool: de badzones
bieden alle gasten vakantieplezier.
• overdekt vijftigmetersportzwembad (26° C)
• overdekt avonturenzwembad (31° C)
• heel het jaar door verwarmd buitenzwembad (32° C)
• grote whirlpool (36° C)
• apart pierenbad met waterspeeltuin (36° C)
• 100 m lange reuzenglijbaan
• 300 m2 groot, hoogwaardig uitgerust fitnesscentrum

www.sportcamp.at

Onze tip: bij aanschaf van de digitale “SalzburgerLand Card” kunnen er 180 bezienswaardigheden
en attracties worden bezocht!
Tourismusverband
BRUCK FUSCH | GROSSGLOCKNER
Raiffeisenstrasse 2,
A-5671 Bruck Glocknerstraße
Tel. +43 6545 7295
willkommen@bruck-fusch.at
www.bruck-fusch.at

Sportcamp
Woferlgut
Krössenbach 40,
A-5671 Bruck/Großglockner
Foto: Zell am See-Kaprun Tourismus

En tussen haakjes, veel van de openluchtsport-, vrijetijds- en recreatievoorzieningen,
evenals de kinderanimatie en de fiets- en wandeltochten met gids zijn “all inclusive”.

ContaCt

Binnen een straal van enkele kilometers vind
je attracties waaronder de Großglockner
Hochalpenstraße, de festivalstad Salzburg,
natuur- en recreatieparken, kabelbanen, bergkloven, kastelen en burchten, thermale baden,
meren en recreatiezwembaden, panoramische
wegen, musea, showmijnen, spoorwegen,
bussen en boten, evenals veel plezier en
ontspanning.

Tel. +43 / 65 45 / 73 03-0
Fax +43 / 65 45 / 73 03-3
info@sportcamp.at
GPS 470 17‘ 1‘‘ N 120 49‘ 0‘‘ E

www.topcamping.at
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Zomerse
afkoeling aan
de Wolfgangsee
WOLFGANGSEE /
SALZKAMMERGUT

Niederösterreich

Oberösterreich

Vorarlberg

Tirol

Steiermark

Salzburg

Kärnten

Camping Berau WOLFGANGSEE, OBERÖSTERREICH
Top Facts

Camping voor genieters
in de mooiste baai van de
WoLfgangsee
Aan de oostelijke oever van de Wolfgangsee, te midden van een
unieke privébaai, ligt Camping Berau.
Komen en willen blijven - kamperen met een feelgoodfactor. Hier
in de Berau, is kamperen TRADITIE. Al generaties lang wordt deze
“manier van leven” gekoesterd, geoptimaliseerd en telkens opnieuw
uitgevonden. Elke avonturier vindt hier zijn perfecte kampeerplaats
en de directe toegang tot het meer nodigt steeds weer uit om in het
koele water te springen. Ook op culinair gebied word je hier verwend.
De Schmankerlstubn en ook Pizzeria Hias zorgen voor de innerlijke
mens.
Kinderen en sportliefhebbers vinden er volop ruimte om zich uit te
leven: een avonturenspeeltuin, een trimparcours en een fitnessruimte zijn allemaal gratis aanwezig op het terrein. Bijzonder hoogtepunt
en helemaal nieuw gebouwd: de BERAU Spa.
Inclusief overloopzwembad met twee Finse sauna‘s op ons dak
met het beste uitzicht over het meer – hier kun je helemaal tot rust
komen! Na een wandeling, op regenachtige dagen of gewoon om
heerlijk te ontspannen!
Gun jezelf alle tijd op een van de mooiste kampeerterreinen in de
Salzkammergut.

Camping voor levensgenieters: toplocatie
direct aan het meer.
Het hele jaar door geopend, het hele jaar door
culinair aanbod!
Onderscheiden door de ADAC!
Nieuwe exclusieve wellnesszone op het dak
met sauna‘s en overloopzwembad.
Lifestylelocatie HIAS Pizza & Mehr.
Oostenrijkse lekkernijen in de zomer dakterras
met uitzicht over het meer.
Grote belevenis- en avonturenspeeltuin voor
alle leeftijden.
Spannend evenementen- en activiteitenprogramma voor jong en oud.
Tip: de Wolfgangseer Advent, een van de
mooiste kerstmarkten in Oostenrijk. Zeven
dagen per week geopend - kan worden
gecombineerd met Advent-arrangement!

ContaCt

De Wolfgangsee. De populaire vakantiebesteming is uniek gelegen in het Salzkammergut
en wordt door een prachtige bergcoulisse omgeven. Het heldere diepblauwe water heeft
een uitstekende drinkwaterkwaliteit. Dit meer
behoort tot de warmste wateren van Oostenrijk
en loopt in de zomer op tot 26°C. Bijzonder aangenaam is het feit dat dit gebied vrij van muggen is en dat men ook de avond nog ongestoord
buiten kan doorbrengen.
Door de perfecte ligging aan het meer en midden in het Salzkammergut wordt hier naast talrijke spannende sportieve activiteiten ook veel
traditie en cultuur aangeboden.
Wolfgangsee Tourismus
Gesellschaft
Au 140
A-5360 St. Wolfgang
Tel. +43 / 61 38 / 80 03
info@wolfgangsee.at
www.wolfgangsee.at

Camping Berau
Hinterberger GmbH
Schwarzenbach 16,
A-5360 St. Wolfgang
Tel. +43 / 61 38 / 25 43
Fax +43 / 61 38 / 25 43-5
office@berau.at

www.berau.at

GPS 13°28.694‘ E 47°43.829‘ N

www.topcamping.at
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Millstätter See
... HET JuweEl in
Kärnten!
Niederösterreich
Oberösterreich

Vorarlberg

Tirol

Steiermark

Salzburg

©Franz Gerdl_MBN

Kärnten

De Millstätter See, met zijn warme water tot wel
27° C, is een paradijs voor natuurliefhebbers.

Komfort-Campingpark Burgstaller DÖBRIACH, Kärnten
Top Facts

HET MAAKT NIET UIT WAAR JE
VANDAAN KOMT - BELANGRIJK IS
WAAR JE NAAR TOE GAAT!

ADAC Superplatz 2022.
ANWB TOP 2022.
Camping Info Award 2022.
DCC-Europaprijs platina.
ECC-bekroning voor de eerste
plaats.
Kwaliteitszegel van de deelstaat
Karinthië.
De meest ongelooflijke sanitaire
blokken in Europa.
“Een standplaats onder de zon”:
de 1e standplaats op de wereld
die meedraait met de zon.

Te midden van het fantastische bergpanorama rondom de Millstätter See ligt het comfort-campingpark Burgstaller, een van de meest
onderscheiden campings van Europa. Bijzonder veelzijdig is ook het
vrij-0etijdsaanbod, van het eigen strandbad via speeltuinen en sportvelden tot aan het showpodium, van twee restaurants tot aan de
muziek-pub Almstub’n. NIEUW: sanitair in de onderzeeër en indoor
speelland!
De ongelofelijkste sanitaire voorzieningen van Europa en de staanplaatsen met alle directe aansluitingen voldoen aan alle wensen.
Het topanimatieprogramma vanaf Pasen tot aan het appelfeest in
de herfst met kinderprogramma, Indianenbos, gezinswandelingen
naar de eigen alm, kneippen in het veen, granaatedelstenen zoeken,
toneelshows, bingo e.v.a. garanderen een vakantie vol afwisseling....

ContaCt

Terwijl sommigen ’s morgens vroeg zwemmen
in het weldadige water van het meer en van
de zonsopgang genieten op het terras aan het
meer, trekken anderen eropuit om te wandelen in de nabijgelegen Nockberge of om panoramische routes te verkennen op een e-bike.
Meer- en bergtochten® rond de Millstätter See
bieden gegarandeerd bijzondere momenten,
voor met z‘n tweeën of het hele gezin.

Millstätter See - Bad Kleinkirchheim Nockberge Tourismusmanagement
GmbH
Kaiser-Franz-Josef-Straße 49
A-9872 Millstatt am See
Tel. +43 / 47 66 / 37 00, Fax 37 00-8
info@mbn-tourismus.at
www.millstaettersee.com

Camping Burgstaller
GmbH
Seefeldstraße 16,
A-9873 Döbriach
Tel. +43 / 42 46 / 77 74
Fax +43 / 42 46 / 77 74-4
info@burgstaller.co.at

www.burgstaller.co.at

GPS 460 46‘ 11‘‘ N 130 38‘ 53‘‘ E
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Levenslust
TUSSEN BERG
EN MEER
Niederösterreich
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Kärnten

Seecamping Berghof

VILLACH-LANDSKRON, KÄRNTEN
Top Facts

VERLANGEN NAAR HET PARADIJS

Nieuw sanitair blok 2 aan het
meer.
Zeven luxestacaravans Aurora;
voortaan ook beschikbaar in de
winter.
Avontuurlijke minigolfbaan.
Superiorplaatsen direct aan het
meer.
Zeven luxueuze vakantiehuizen,
ook beschikbaar in de winter.
Eigen huurauto voor onze gasten.

Pal aan de schilderachtige zuidoever van de Ossiacher See ligt de riant
uitgeruste Seecamping Berghof. Geniet van een fantastisch verblijf
tussen de Gerlitzen en Ossiacher Tauern tijdens het zwemmen, wandelen en relaxen. Ons sportterrein telt vijf hectaren en biedt naast alle
soorten watersport ook een voetbalveld, tennisbaan, beachvolleybal
en adventure minigolf. Voor onze kleine gasten bieden we twee overdekte en drie buitenspeelruimtes - waarvan er twee opnieuw zijn ingericht - evenals de Topi-Club met zijn spannende programma.
Natuurlijk heeft Seecamping Berghof ook voor de „groten“ een gevarieerd programma. Wandelingen met een gids, fietstochten, sport,
uitstapjes en de meest uiteenlopende evenementen geven verveling
geen kans.
Na een avontuurlijke dag lokt restaurant Berghof met zijn uitgebreide menukaart of geniet van een sappige steak op de barbecue uit
de Spar-supermarkt op de camping. De familie Ertl-Hartinger en het
Berghof-team verheugen zich op uw bezoek!

ContaCt

Villach - Faaker See - Ossiacher See heet het gebied in Kärnten dat rijkelijk is voorzien van alles wat de zuidelijkste deelstaat van Oostenrijk
kenmerkt: levenslust ingebed tussen bergen en
meren, vriendelijke en vrolijke mensen, een mild
klimaat, een aantrekkelijke stad met veel mediterrane Renaissance-flair en volop mogelijkheden om de mooiste dagen van het jaar avontuurlijk en afwisselend door te brengen.
Region Villach Tourismus GmbH
Peraustraße 32,
9500 Villach, Österreich
Tel. +43 / (0) 42 42 / 42 00 0
Fax +43 / (0) 42 42 / 42 00 0 - 42
office@region-villach.at
www.visitvillach.at

Seecamping
Berghof
Ossiachersee Süduferstr. 241,
A-9523 Villach-Landskron
Tel. +43 / 42 42 / 41 133
Fax +43 / 42 42 / 41 133-30
office@seecamping-berghof.at

www.seecamping-berghof.at

GPS 460 39‘ 11,14‘‘ N 130 56‘ 0,64‘‘ E
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Klopeiner See Südkärnten
Niederösterreich
Oberösterreich
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Mijn hoofd wil vakantie,
mijn hart zegt Zuid-Karinthië
Hier in Zuid-Karinthië is alles een schitterende uitdaging. Of
je nu iets nieuws of ongewoons uitprobeert, je eigen grenzen
verlegt of jezelf voor één keer helemaal in de ruststand zet.
We gaan met je mee, waar je ook maar heen wilt. Te water,
te land, boven of onder de grond, over nationale grenzen
of die van jezelf heen. Het open merenlandschap van ZuidKarinthië, in het zuiden begrensd door de mystieke
Karawanken en in het noorden door de wildromantische
Saualm, biedt je daarvoor de ideale ruimte.

Camping Breznik Turnersee, Kärnten
Top Facts

VERLANGEN NAAR HET PARADIJS

• DCC-Europapreis 2021

Gelegen in het zuidoostelijke deel van Karinthië, in het Jauntal, bevindt zich het vakantiegebied Klopeiner See-Südkärnten (www.klopeinersee.at) met de warmste recreatiemeren van Oostenrijk. Dit gebied, dat met zijn talrijke kindvriendelijke faciliteiten niet alleen een
paradijs is voor de kleintjes, maar ook ideaal is voor sportliefhebbers,
avonturiers en cultuurliefhebbers wegens de vele mogelijkheden die
hier te ontdekken zijn, is waar u de camping van de familie Breznik
vindt.
Alle plaatsen zijn in percelen verdeeld, tussen 70 en 140 m² groot,
en voorzien van een elektriciteitsaansluiting. Onze comfortplaatsen
(90 - 100 m²) hebben een elektriciteitsaansluiting plus een water- enrioolaansluiting. De premiumplaatsen (ca. 140 m²) beschikken over
een eigen elektriciteits-, water- en- rioolaansluiting plus gratis wifi.
Op stacaravanpark Breznik - direct naast Camping Breznik en deels
op het kampeerterrein gelegen - kunt u gebruikmaken van de verhuur van comfortabel ingerichte stacaravans evenals twee luxueuze
lodgetenten.
Sport en entertainment: overdekte speelruimte Topi Club, kinderspeeltuin, multifunctioneel speelveld met kunstgras, tafeltennis,
paardrijden (5 km), golfbaan met 18 holes (2 km), tennis (1 km), fietsverhuur (2 km), animatie vanaf 3 jaar (vanaf begin juli tot begin september).

• Een van de warmste recreatiemeren van Oostenrijk
• Vernieuwde sanitaire
voorzieningen
• Nieuwe stacaravans „Villa de
Luxe“
• Stacaravanpark
• Premiumkampeerplaatsen
(140 m2)

ContaCt

Aktiv Card Südkärnten.
Je ticket naar onbegrensde mogelijkheden
Of je nu zo lenig als Spiderman voor de eerste keer de wand
durft te beklimmen of met de fiets door Zuid-Karinthië rijdt
– met rondleidingen en proeflessen voor allerlei activiteiten
maak je van je “vakantie in Zuid-Karinthië“ een onvergetelijke
belevenis voor het hele gezin. De Aktiv Card Südkärnten biedt
je de mogelijkheid om de grootste bezienswaardigheden van
de regio te ervaren als een allesomvattende service – maar
dan wel zonder de kleine lettertjes.
Klopeiner See Südkärnten
Schulstraße 10, A-9122 St. Kanzian
am Klopeiner See
Tel. +43 / (0) 42 39 / 22 22
info@klopeinersee.at
www.klopeinersee.at

Camping
Breznik
Unternarrach 21,
A-9122 St. Kanzian
Tel. +43 / 42 39 / 23 50
Fax +43 / 42 39 / 23 50-32
info@breznik.at

www.breznik.at

GPS 460 35‘ 9‘‘ N 140 33‘ 58‘‘ E
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Tulln an der Donau
VOOR DE POORTEN
VAN Wien
Niederösterreich

Oberösterreich

Vorarlberg
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Steiermark

Salzburg

Kärnten

Na het kronkelende dal van de Wachau wordt
het terrein plotseling wijd en open. De Donau
stroomt hier breed en machtig. Ten noorden van
de Donau verheffen zich de zonnige wijngaarden van het Wagram. De edelste wijnen groeien
hier. Zo veelzijdig als het landschap is ook het
culturele aanbod.

Donaupark Camping TULLN AN DER DONAU, Niederösterreich
Top Facts

Wien, WIJN EN FIETSEN
Direct aan de Donaufietsroute, vlak bij
Wenen en de Wachau, ligt “Donaupark
Camping Tulln an der Donau”. Deze
plek is het perfecte uitgangspunt voor
uw ontdekkingsreizen naar de stad van
de wals. Onze eigen busshuttle brengt
u direct naar het centrum van Wien.
Soms ook per fiets! Genieten van fietsen met Franz wordt twee keer per
week aangeboden. Geheime plekjes, de
mooiste wijnstraatjes, van de Alpen tot
aan de Donau, verheug u op gezellige Toptip: padelbaan op
tochten in het fietsersparadijs Tullnerfeld. de camping!
Zeer populair zijn de regionale “Heurigen” of “Buschenschanken”
(wijnlokalen), de gemengde koude schotel en een “G’spritzter” (wijn
met sodawater) zijn de klassiekers van elke rustpauze. Tot het natuurlijke zwemmeer direct naast de camping hebben onze gasten vrije
toegang. Tot ziens en “servus” in Tulln!

Natuurlijke idylle aan de Donau
met meer dan vijftig soorten
bomen.
Gloednieuwe comfortstacaravans met grote terrassen.
Drievoudige padelbaan.
E-bikes van topkwaliteit te huur
Happy bikes met e-ondersteuning voor ontdekkingstochten in de tuinstad Tulln.
Gratis wifi.

ContaCt

Het scala loopt uiteen van de gevarieerde Donaubühne Tulln tot aan de Schubertiaden op
kasteel Atzenbrugg.
De Donau-, kunst- en tuinstad Tulln is een belangrijk trefpunt voor fietsers en beurzen en staat
bekend als de geboorteplaats van Egon Schiele.
Donau Niederösterreich Tourismus
Regionalbüro Tullner Donauraum
Minoritenplatz 2, A-3430 Tulln
Tel. + 43 / 22 72 / 67 566, Fax 67 566-44
tullner-donauraum@donau.com
www.tulln.at/erleben
www.tullnerdonauraum.com

Donaupark Camping
Tulln an der Donau
Donaulände 76,
A-3430 Tulln an der Donau
Tel. +43 / 22 72 / 65 200
Fax +43 / 22 72 / 65 200 138 20
camptulln@oeamtc.at

www.campingtulln.at

GPS 480 18‘ 38‘‘ N 160 07‘ 14‘‘ E

www.topcamping.at
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PODOcamp Burgenland
Top Facts

HEERLIJKE VRIJHEID AAN HET MEER:
CAMPING IN PODERSDORF
U opent de deur van uw camper, trekt de rits van uw tent open en u
staat meteen midden op het strand. Grijp uw surfplank of relax op uw
gemak met het hele gezin en laat de dingen even voor wat ze zijn.
Er is altijd wel iets te doen aan het meer en er is nog veel meer te
beleven: sportliefhebbers kunnen hun hartje ophalen, zonneaanbidders kunnen zich verlekkeren aan meer dan tweeduizend uur zon per
jaar en de kinderen? Water, strand, kinderen, plezier, speeltuinen, ijsjes
en frietjes. Verder nog wensen? En wat kunnen kampeerders na een
zware dag genieten van zon, strand en buitenlucht nog zo al doen?
Precies, de gezellige ‘après-see’ in het dorp dat u te voet kunt bereiken, waar het ene na het andere genietmoment zich aanbiedt en
waar u bij verschillende wijnkelders terecht kunt om daar hun ware
schatten te ontdekken.
Laten we het even over de infrastructuur hebben: de strandcamping
is de grootste in Burgenland. Ze biedt ruim aangelegde staanplaatsen
en - ja - ook volop schaduwrijke bomen, wat natuurlijk vooral in de
zomer heel aangenaam en handig meegenomen is.
Wifi? Ja, natuurlijk! Wat kunt u verder nog meer wensen?
PS: de aanlegsteiger voor de boot en fietsen wachten voor de
voordeur – ehhh, die van de caravan natuurlijk.

Recreatieweide direct aan de
oever van de Neusiedler See,
7 ha, 400 kampeerplaatsen.
Eigen zwem- en watersportgebied (windsurfen, kitesurfen),
twee sanitaire blokken,
schaduwrijke bomen, kampeerplaatsen met eigen stroomaansluiting, wifi, 33 huurcaravans
(ook met airconditioning),
3 Slaapvaten, hondenspeelplaats.
Georganiseerd sport-/vrijetijdsprogramma.

ContaCt

Wist u dat er in het Alpenland Oostenrijk ook
een steppemeer bestaat - dat bovendien nog
het meest westelijke van Midden-Europa is?
Oneindige verten, idyllische wijngaarden, de
Neusiedler See, een paradijs voor watersporters
en een uniek natuurreservaat, pannonische specialiteiten uit keuken en kelder, een eerste klas
cultuurprogramma met spectaculaire openlucht
uitvoeringen, optimale condities voor fans van
fietsen, paardrijden en golfen, een mild klimaat
met meer dan 2.000 zonneuren per jaar - dit alles
en nog veel meer wacht op bezoekers van het
UNESCO werelderfgoed en nationale park Neusiedler See.
Tourismusverband Nordburgenland
Obere Hauptstr. 24, 7100 Neusiedl a.See
Tel. +43 / 21 67 / 86 00
info@neusiedlersee.com
www.neusiedlersee.com

PODOcamp
Strandplatz 19,
A-7141 Podersdorf
am See
Tel. +43 / (0) 21 77 / 22 79
office@podocamp.at

www.podobeach.at/podocamp

GPS 470 51‘ 16‘‘ N 160 50‘ 12‘‘ E

www.topcamping.at
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A-7141 Podersdorf am See, Strandplatz 19
Tel. +43 / 21 77 / 22 79

PODOcamp Burgenland

A-3430 Tulln an der Donau, Donaulände 76
Tel. +43 / 22 72 / 65 200 · Fax +43 / 22 72 / 65 200 13 820

Donaupark Camping Tulln

A-9122 St. Kanzian, Unternarrach 21
Tel. +43 / 42 39 / 23 50 · Fax +43 / 42 39 / 23 50-32

Camping Breznik Turnersee

A-9523 Villach-Landskron, Ossiachersee Süduferstraße 241
Tel. +43 / 42 42 / 41 133 · Fax +43 / 42 42 / 41 133-30

Seecamping Berghof

A-9873 Döbriach, Seefeldstraße 16
Tel. +43 / 42 46 / 77 74 · Fax +43 / 42 46 / 77 74-4

Komfort-Campingpark Burgstaller

A-5360 St. Wolfgang, Schwarzenbach 16
Tel. +43 / 61 38 / 25 43 · Fax +43 / 61 38 / 25 43-5

Camping Berau

A-5671 Bruck/Großglockner, Krössenbach 40
Tel. +43 / 65 45 / 73 030 · Fax +43 / 65 45 / 73 033

Sportcamp Woferlgut

A-5700 Zell am See, Thumersbacherstraße 34
Tel. +43 / 65 42 / 72 115

Seecamp Zell am See

A-6391 Fieberbrunn, Lindau 20
Tel. +43 / 53 54 / 56 666 · Fax +43 / 53 54 / 52 516

Tirol-Camp-Fieberbrunn

A-6345 Kössen, Kranebittau 18
Tel. +43 / 53 75 / 64 44 · Fax +43 / 53 75 / 21 13

Euro-Camp „Wilder Kaiser“

A-6233 Kramsach, Moosen 46
Tel. +43 / 53 37 / 63 544 · Fax +43 / 53 37 / 63 544-305

Camping Seeblick „Toni“

A-6274 Aschau im Zillertal, Aufenfeldweg 10
Tel. +43 / 52 82 / 29 16

Erlebnis Resort Aufenfeld

A-6161 Natters, Natterer See 1
Tel. +43 / 512 / 54 67 32

Ferienparadies Natterer See

A-6632 Ehrwald, Obermoos 1
Tel. +43 / 56 73 / 23 09 · Fax +43 / 56 73 / 23 09-51

Zugspitz Resort

Naam / Adres
Tel. / Fax
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Sanitaire voorzieningen voor
mindervalide gasten
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Verzorging met
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Topi Club
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Speeltuin voor kinderen
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Tennisbaan
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Beachvolleybal
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Fietsenverhuur

Dit overzicht is slechts een eerste informatie en bevat geen details qua voorzieningen
Amusementsprogramma
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Georganiseerd sport/
vrijetijdsprogramma

De Top Camping Austria kampeerterreinen in het kort

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

Huurbungalows/
appartementen

ruim 23.000 campings in 44 Europese landen.
Veel campings binnen Europa
ook direct te boeken.
Vind je favoriete camping bij camping.info
Zeeniveau

Kamperen is zoals buiten zitten.
Alleen veel, en veel lekkerder!

Staanplaatsen totaal
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Huurcaravans/campers
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info@burgstaller.co.at
www.burgstaller.co.at

office@berau.at
www.berau.at

info@sportcamp.at
www.sportcamp.at

zell@seecamp.at
www.seecamp.at

office@tirol-camp.at
www.tirol-camp.at

info@eurocamp-koessen.com
www.eurocamp-koessen.com

info@camping-seeblick.at
www.camping-seeblick.at

info@camping-zillertal.at
www.camping-zillertal.at

info@natterersee.com
www.natterersee.com

welcome@zugspitz-resort.at
www.zugspitz-camping.at

Email
Webadres
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office@podocamp.at
www.podobeach.at/podocamp

camptulln@oeamtc.at
www.campingtulln.at

info@breznik.at
www.breznik.at

Voor/ office@seecamping-berghof.at
naseizoen www.seecamping-berghof.at
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Honden toegestaan

Onafhankelijk van gas!
De KNAUS SPORT & SÜDWIND modellen.
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gasvrije

3 SÜDWIN D
indelingen
stand a ard metakket
E.PO WE R p

Innovatieve gasloze technologie: SPORT E.POWER SELECTION
& geselecteerde SÜDWIND modellen met E.POWER pakket
Ook verkrijgbaar: SÜDWIND 60 YEARS

Afbeelding vergelijkbaar

KNAUS SPORT & SÜDWIND – WELKOM IN DE TOEKOMST!
Innovatief FoldXpand-achterdesign, opvallend voordesign & een modern interieur. Ontdek
deze en nog meer hoogtepunten, zoals de gasloze E.POWER-technologie in de populaire
SPORT en SÜDWIND modellen. Meer informatie op: www.knaus.com/caravans

Ontdek
nu
bij uw dealer

