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En succes vender tilbage! Det populære
“Top-Card“ fra Top Camping Austria!

NORD MOBILHOME
FØLES SOM HJEM!

Saml stempler på alle Top Camping Austria-pladser og få GRATIS OVERNATNINGER*
eller endog en GRATIS TOP-UGE**!

1. Saml dage: For hver overnatning på en Top Camping Austria-plads får du et stempel.
Den 20. overnatning er GRATIS*. Efter 100 overnatninger får du en GRATIS TOP-UGE**!
2. Saml campingpladser: For hvert ophold på en Top Camping Austria-plads får du et ekstra
stempel pr. plads. Hvis du har været på alle campingpladser, vinder du en

GRATIS TOP-UGE**!
Hver nat pr. standplads = 1 stempel, også i højsæsonen! Overnatninger med rabat giver ikke noget stempel!
Gælder kun for dagcamping i din egen campingvogn (gælder ikke for stampladser, ferielejligheder, autocampere osv.).
* 1 GRATIS OVERNATNING for hele familien i egen campingvogn (inklusive persongebyr og standplads, eksklusive el, kurafgift eller
lokal afgift og andre gebyrer).
** 1 TOP-UGE (7 overnatninger) GRATIS for hele familien i egen campingvogn (inklusive persongebyr og standplads, eksklusive el,
kurafgift eller lokal afgift og andre gebyrer). Gælder i TOP-UGE-perioderne på den pågældende campingplads.
Du kan finde TOP-UGE-perioderne på www.topcamping.at

Dit “Top-Card“ får du hos alle medlemmer af Top Camping Austria og på vores messestande!
Vi vil også meget gerne sende kortet til dig – du skal blot skrive en e-mail til info@topcamping.at

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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Hjertelig velkommen til
TOP camping i Østrig!
Eksklusive camping-oaser byder dig velkommen til skønne
og afslappede ferieuger. Vi glæder os alle sammen til herlige
feriedage fulde af oplevelser sammen med dig!

TOP pladser Det individuelle særpræg på hver
enkelt plads er præget af den geografiske beliggenhed,
kulturen, historien traditionerne - og frem for alt det
enestående landskabsbillede.
TOP kvalitet

Alle pladser er stolte over at kunne
præsentere løbende forbedringer i infrastruktur og service.
Vi er kendt blandt alle kvalitetsbevidste campister.

TOP service

... er vores permanente mål for at gøre
din ferie endnu mere attraktiv, behagelig og komfortabel.

TOP tilbud

Vores tilbud er mangfoldigt og byder
på alt fra individuel rådgivning og omsorg for den enkelte
gæst til sports- og aktivitetsprogrammer, så gæster i alle
aldre får den perfekte ferie.

TOPI Club

Den sjove børneklub, i højsæsonen, og
kun hos Top Camping Austria. Store oplevelser for de små
med leg, sjov, oplevelser, aktiviteter og masser af fart på.
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Piktogrammer ________________________ 43

Top Camping Austrias børneklub
Oberösterreich

Niederösterreich

Hej børn!
Mit navn er ”TOPI”, og jeg har hjemme i TOPI
klubben. Det er en fantastisk klub for børn, som
kun findes i højsæsonen på vores TOP CAMPING
AUSTRIA campingpladser. Lige så snart I

Vorarlberg

Tirol

Salzburg

Steiermark

Burgenland

Kärnten

er

ankommet, kan I hente et gratis TOPI klub-

Pladser direkte
ved søen

pas, og så er I allerede medlem
af TOPI klubben. Når I deltager
i bestemte arrangementer
eller konkurrencer, som er
angivet i TOPI klub-programmet, så
får I et stempel I jeres TOPI klub-pas.
Når I har 4 stempler, så får I en bronzemedalje til at hænge om halsen og
tage med hjem. Når der er 8 stempler i jeres TOPI
klub-pas, så får I en medalje til at tage med hjem.
De mest flittige med 12 stempler får en TOPI klub
guldmedalje.

Et overblik over, hvad
TOPI klub tilbyder

Tirol
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Tiroler
Zugspitz Arena
ET BREDT UDBUD AF
SPORTS- OG FRITIDSAKTIVITETER
Niederösterreich

Oberösterreich

Vorarlberg

Tirol

Steiermark

Salzburg

Burgenland

Kärnten

Zugspitz Resort EHRWALD, TIROL
Top Facts

FANTASTISK CAMPING
PÅ SOLSIDEN AF ZUGSPITZE

Fremragende placering, lige ved den
tyrolske Zugspitzbahns station i dalen.
Ca. 90 komfortpladser med vand-, spildevands-, strøm- og satellittilslutning.
Luksus-badehus & i alt 35 baderum.
Gratis wi-fi.
Restaurant, solterrasse, loungeområder.
Lege- og vandland, med indendørs
og udendørs pools, saunalandskab og
meget mere.
1.500 m² XXXL lege- og vandland med
eventyrlegeplads, biograf, gokartbane
og meget mere.

Den 5-stjernede campingplads har i alt 90 komfortpladser og 30 standardpladser direkte ved
Zugspitz-banens dalstation i Tyrol. Komfortpladserne har den bedste beliggenhed og ekstrastore
standpladser samt vand-, spildevands-, strøm- og SAT-tilslutning.
Luksus-badehuset har 15 baderum med bruser/WC og bad/WC, et glimrende udstyret køkken
med opvaskemaskine, køleskabe og et hyggeligt spisebord samt et vaske- og tørrerum. Desuden
tilbyder badehuset opbevaringsrum til mountainbikes samt ski- og tørrerum til støvler. I resortets
hovedhus er der yderligere 20 baderum til rådighed.
Du kan bestille den lækre halvpension med morgenmad, eftermiddagssnack og aftensmad i resortets restaurant, når du booker din campingferie. Ud over en stor solterrasse er der nye loungeområder med hotelbar og cigar-lounge, hvor man kan tilbringe hyggelige aftentimer. For dem, der
foretrækker at klare sig selv, ligger der en ny, stor butik, med alle dagligdags fornødenheder (brød,
drinks, snacks osv.), i resortets indgangsområde.
Om sommeren danner resortet det perfekte udgangspunkt for regionens vidunderlige vandre- og
mountainbiketure. Om vinteren er der 87 liftanlæg og ca. 213 km pister i umiddelbar nærhed samt
adskillige vinterstier og langrendsløjper, som løber direkte fra resortet.
Ud over campingpladsens komfortydelser kan du også bruge alle faciliteterne på det tilknyttede
4-stjernede luksusresort: • Sauna og indendørs svømmehal • Børnepasning (fra 3 år) • Gratis cykeludlejning • Vespa- og e-mountainbikeudlejning (mod gebyr) • A la carte-restaurant “Zirbenstube”
(kræver reservation) • Varieret trænings- og afslapningsprogram • 1.500 m² XXXL lege- og vandland med indendørs og udendørs pools, el-gokartbane, bouldervæg, soft play-område, biograf og
meget mere.

Kontakt

Tiroler Zugspitz Arena har et væld af sports-, rekreations- og fritidstilbud. Om sommeren byder
dette ferieparadis på bl.a. 300 km vandreveje, 90
vandreruter, talrige sætere med hytter, hvor der
serveres mad og drikke, prisbelønnet mountainbike-område og fremragende cykelveje for hele
familien. Blindsee, Heiterwangersee og Plansee
er kategoriseret som badesøer.
Golfbane og klatreanlæg i nærheden. Om vinteren befinder du dig midt i et ski- og vintersportsparadis: ca. 87 liftanlæg og 213 kilometer
pister, 100 km løjper, som delvist er udstyret med
snekanoner, skikurser og et meget stort tilbud
til begyndere og øvede. Med Tiroler Zugspitzbanen i Ehrwald er du oppe på Zugspitze i løbet
af 10 min.
Tiroler Zugspitz Arena
Schmiede 15, A-6632 Ehrwald
Tlf. +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

www.zugspitz-resort.at
www.zugspitze.at
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Natterer See
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Kärnten

Ferienparadies Natterer See INNSBRUCK, TIROL
Top Facts

5-STJERNET PANORAMA-CAMPING
SYD FOR TYROLS HOVEDBY

NYHED: Floating homes, mobilhomes,
tiny house, havelejligheder.
Naturresort - Østrigs - #1 glampingpark
med Wood-Lodges og luksuriøse
Safari-Lodge-telte.
Mega vandland og vandrutjsebane
i badesøen.
Prisvindende hovedbygning.
Topmoderne badefaciliteter med
vaskeafdeling til hele familien.
Stort gastronomisk udvalg.
Gratis bus til Innsbruck, fra 2 nætter.
ADAC Award 2021 / Superplatz 2022.
Camping.Info Award 2022 - TOP 100.
Dolde Medien Campsite Award 2020.
DCC europæisk vinder af platin-pris.

Vores feriekompleks er et af Europas smukkest beliggende. Oplev en
uforglemmelig udsigt, midt i den uberørte natur, kun syv km fra den
olympiske by Innsbruck.
Nyd din ferie på en af vores komfortpladser med panoramaudsigt
eller i en af vores unikke boliger. Vi tilbyder mobilhomes, sovetønder, Wood-Lodges og luksuriøse Safari-Lodge-telte. Som noget helt
nyt har vi nu have-lejligheder med pergola, luksuriøse „Floating homes“ på søen samt vores tiny house „Green Space“. Den arkitektonisk
unikke og prisvindende, multifunktionelle bygning, med reception,
minimarked, bistro, moderne badefaciliteter, private baderum og
panoramalounge udgør omdrejningspunktet i vores feriekompleks.
Gourmeterne elsker vores traditionelle sørestaurant, pizzeriaet, cafeteriaet og den omfattende morgenbuffet.
Vores egen badesø med stort vandland byder altid på sjov for store
og små. I højsommeren sørger professionelle animatører for sport,
sjov og underholdning. Udforsk de fantastiske tyrolske bjerge på en
guidet vandretur, eller lad regionens mountainbikeruter udfordre dig.

Kontakt

En ferie, utallige muligheder – regionen Innsbruck har hele paletten af tilbud. I og omkring
delstatshovedstaden i Tyrol og de 40 byer i
omegnen venter der oplevelser i byerne og alpine eventyr.
Natur og kultur, nydelse og udfordringer, by og
land udgør en samlet, attraktiv pakke. Afslappet
eller sporty? Nydelsesfuld eller mere krævende? I
og omkring Innsbruck er der simpelthen alt.
Regionen Innsbruck er det perfekte udgangspunkt for at vælge nyt og opleve særlige aktiviteter, hver dag. Til en ferie med masser af afveksling!

Innsbruck Tourismus
Burggraben 3, A-6020 Innsbruck
Tlf. +43 / 512 / 53 56
office@innsbruck.info
www.innsbruck.info

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

www.natterersee.com
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Slip væk fra
hverdagen -BESØG
ZILLERTAL!

Vorarlberg

Niederösterreich
Oberösterreich

Steiermark

Salzburg

Tirol

Foto: Zillertaltourismus, Christoph Johann

Kärnten

Den tyrolske sidedal med de optimale trafikforbindelser lokker de besøgende til med utallige
aktivitets- og wellness-tilbud og uberørt natur.
Ferie i bjergene er en sand velsignelse for både

Erlebnis Resort Aufenfeld ASCHAU, ZILLERTAL

krop og sjæl.
Det store antal vandreveje, afsikrede klatrestier

Top Facts

FAMILIEFERIE I HJERTET
AF ZILLERTALER ALPERNE

Legehus til børn, forlystelsespark
med badesø, legeplads med vand,
trampolin, klatre- og boulderhal,
cowboyby og meget mere.

Få mere at vide hele året om glæderne ved ski- og badeophold hos os
på Aufenfeld oplevelsesresort. Hvad enten du ønsker at vandre, køre
på mountainbike, stå på ski eller blot slappe af og nyde roen, henvender vores „fire-årstider-fritidstilbud“ sig til alle. Besøg vores svømmehal med separat børneområde, og slap af i det store saunalandskab.
TOP: 60 m lang vandrutsjebane med tidsmåling samt et hyggeligt
panorama-hvilerum med vandsenge og åben pejs.
Til de små gæster har vi et legeområde, med børnebiograf og store
legepladser.
Udforsk vores oplevelsesverden med det unikke Wild West-fort, eventyrsøen og beachvolley. Nyhed: Klatre- og boulderhal med aircondition, legeplads med vand, overdækket skøjtebane, trampolin og
meget mere.
Vi gør din ferie til en uforglemmelig oplevelse.

og -anlæg samt cykel- og mountainbike-ruter
opfylder alle ønsker.
Zillertal anses også for at være et af Europas
bedste vintersportsområder. Hintertux-gletsjeren

Svømmehal med 60 m lang
vandrutsjebane, soppebassin,
saunalandskab.

i 3.250 m højde byder på udfordringer for både

ADAC Superplads,
DCC-europaprisvinder (platin),
udvalgt medlem af „Leading
Campings of Europe“.

Zillertal Tourismus GmbH

begyndere og øvede.

Bundesstraße 27d, A-6262 Schlitters
Tlf. + 43 / 52 88 / 87 187
info@zillertal.at

Kontakt

www.zillertal.at

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

www.camping-zillertal.at
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Alpbachtal
DET ER TYrol
Niederösterreich
Oberösterreich
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Kärnten

Mellem de kontrastrige bjerge, de yndige Kitzbühel-Alper og de barske Rofangebirge ligger 9 autentiske landsbyer samt den lille historiske by Rattenberg og frister med din personlige ferielykke.

Camping Seeblick Toni Kramsach, TIROL

Ægte Tyrol er det magiske ord, du oplever dagligt
i Alpbachtal-regionen.

Top Facts

ENESTÅENDE CAMPING VED SØEN
I ALPBACHTAL
Camping Seeblick Toni ved Reintaler-søen i Kramsach er en af de
smukkeste campingpladser i feriedestinationen Tyrol og åben hele
året. På feriestedet, der har været familiedrevet gennem generationer, er der pladser med vidunderlig udsigt over Reintaler-søen såvel
som ved skovkanten. Og alle „ikke-campister“ finder det perfekte logi
til enhver ferie, lige fra panorama-hytter, lejligheder og bungalower til
campingtønder i fyrretræ, så de får et uforglemmeligt ophold i bjergene i Tyrol.
Vi elsker børn og forkæler dem indendørs, med børnevenlige faciliteter i „Tonis Räuberland”, og udendørs, i “Tonis Naturspielpark,” med
Fun Court, vandlegeplads, trampolinanlæg, børnekarrusel, klatrehave, tovbane og meget mere.
I den hyggelige delikatessebutik kan man købe lækre specialiteter fra
Tyrols landmænd, og i restauranten „Brantlhof“ serveres der lækkerbiskner og ædle vine for livsnydere.
Wellnessområdet, „Tonis Relaxzone,“ byder på økologisk urtesauna,
aroma-dampbad, finsk sauna - en - skøn oase af ro med pejs på væggen og oplyst ildsted.
Om vinteren indbyder skiområderne „Ski Juwel Alpbachtal Wildschönau“ og „Ski-optimal Hochfügen-Hochzillertal“ til grænseløse skisportsnydelser. Vores gæster har gratis skibus, direkte fra pladsen til
Ski Juwel Alpbachtal Wildschönau.

Panoramahytter;
Studios til 2 personer; private
udlejningsbaderum.
Biludlejning.
Komfortpladser plus.
Wellness „Tonis Relaxzone“.
Sovetønder af grantræ.
Restaurant med „fyrretræsstue“
og stor solterrasse på 1. sal.
Bauernherbst hos Camping
Seeblick Toni.
Elcykler, elscootere.
Børnevaskelandet „Aquarium“.

Kontakt

Alpbachtal Card - fås efter én overnatning på
campingpladsen. Om sommeren: inkl. bjergbaner, busser, søer og meget mere. Om vinteren er
der busser, vinteraktivitetsprogrammer etc.
Ski Juwel Alpbachtal Wildschönau: 4 bjerge - 2
dale - 1 skioplevelse. Lige fra december til påske
kan du nyde afvekslende skiløb på hele 109 km
pister med 45 lifte.

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

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

www.camping-seeblick.at
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I Tyrols fantastiske bjergkulisser kan du cykle, spille golf, bade, prøve rafting og meget andet. Bør-

Euro-Camp „Wilder Kaiser“ kössen, TIROL

nefamilier elsker de perfekte forhold i Tyrol, hvor
mottoet lyder: afveksling, spænding og eventyr!

Top Facts

KEJSERLIG
PANORAMAUDSIGT
I den populære tyrolske ferieregion Kaiserwinkl er der ingen stress og
larm; vores komfort-campingplads byder på de bedste betingelser
skove lidt uden for den lille by Kössen, direkte ved foden af Unterberg.
Hos os finder du moderne pladser med fremragende sanitære faci-

sports-området, der ligger kun 300 m væk. Du kan også løbe
langrend eller gå en tur på vinter-vandrestierne og beundre land-

Åbent hele året rundt, undtagen i
perioden fra 02.11. til 07.12.

rerede løjper, og vandrefolket nyder de mange

langrendsløberne er der 140 km perfekt præpavinter-vandrestier, som også kan gås på med
snesko på fødderne.
Kaiserwinkl
Postweg 6, A-6345 Kössen/Tirol
Tlf. + 43 / 501 100
info@kaiserwinkl.com

nyder turene på bjerget Wilder Kaiser med den spektakulære udsigt.
Om vinteren er der mulighed for at stå på ski og snowboard i ski-

oplevelsesverden med pasningsmulighed. Til

Kaiserwinkl Card til alle gæster.

liteter, talrige fritids- og sportstilbud og to restauranter. Vandrefolket

re og øvede, og til børnene er der desuden en

Præmieret med DCC-europaprisen i 2009.

Nyt wellnessområde med pool,
som varmes op året rundt, med
inden- og udendørs pools og
børneområde med vandrutsjebane.

for din ferie. Euro-Camp Wilder Kaiser ligger indlejret mellem enge og

Skisportsområderne egner sig til både begynde-

Kontakt

www.kaiserwinkl.com

Euro-Camp
„Wilder Kaiser“
Kranebittau 18,
A-6345 Kössen

skabet.

Tlf. +43 / 53 75 / 64 44
Fax +43 / 53 75 / 21 13
info@eurocamp-koessen.com
www.eurocamp-koessen.com
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Pillerseetal
FERIE HELE ÅRET
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Pillersee Tal i midten af Kitzbüheler Alperne byder på næsten uendelige muligheder for familier med børn. Familie-oplevelsesverdenerne i
bjergene og fritidsparken „Familienland“ er blot
nogle af de mange highlights i omegnen af
Fieberbrunn.

Tirol-Camp-Fieberbrunn TIROL

Vandrere og cyklister kan tage på opdagelse i regionen på mere end 800 km markerede ruter, og
områdets bjergbaner bringer dig op til de smukkeste bjergtoppe og udflugtsmål, bl.a. Jakobskreuz på Buchensteinwand.

Ferieparadiset i Pillersee-dalen
i Kitzbühel-Alperne
Den 4-stjernede terrasse-komfort-campingplads midt i den vidunderlige bjergverden i Pillersee-dalen vækker begejstring hos både
børnefamilier og livsnydere.

Vinteren i Tyrols mest snerige region begejstrer
med et af de største skisportsområder i Østrig,
Saalbach _ Hinterglemm _ Leogang Fieberbrunn,
som er et flere gange prisbelønnet område med
masser af skiløjper og vinter-vandrestier.

Der findes store komfort-standpladser med el, direkte gas, tv, wi-fi,
vand- og spildevandstilslutning samt deluxe-pladser med eget badeværelse. De 4-stjernede lejligheder og værelser på pladsen er ligeledes komfortable.
I den 5-stjernede wellnessoase „Energiebrunnen“ finder du panoramahaller og friluftsbad, et saunaområde samt beauty- og massageafdeling.
På pladsens egen restaurant kan du nyde regionale og internationale
specialiteter fra morgenmad til aftensmad.

Top Facts

Chill-bus-området, legepladsen Topi-klubben og de mange arrangementer vækker også begejstring blandt børn og unge!

4**** terrasse-komfortcampingplads.

Tirol-Camp, som ligger lige ved svævebanen Fieberbrunns nederste
station, er den direkte vej til sommerens vandreparadis og vinterens
største skiområder i Østrig, Saalbach - Hinterglemm - Leogang - Fieberbrunn! Skiskole, skiudlejning og langrendsløjper direkte ved campingpladsen!

4**** komfort-ferielejligheder
og -værelser.
5***** wellness-anlæg
„Energiebrunnen“.
Chill-bus-område for de unge.

www.tirol-camp.at

Direkte adgang til et af Østrigs
største skiområder med 275 km
pister!

Kontakt

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

CC-Comfort-Camping
GmbH & CO.KG
Lindau 20,
A-6391 Fieberbrunn
Tlf. +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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Gletsjere,
bjerge og søer
DEN AFVEKsLENDE
ALPINE REGION

Niederösterreich

Oberösterreich

Vorarlberg

Tirol

Steiermark

Salzburg

Kärnten

Zell am See-Kaprun er en af de mest varierede
feriedestinationer i hjertet af Østrig. Regionen er
et besøg værd hele året rundt.

Seecamp Zell am See salzburger land, SALZBURg
Top Facts

Seecamp Zell am See ON TOP IN AUSTRIA ...

GRATIS adgang til strandbadene i Zell am See.

Seecamp Zell am See - beliggende på Zeller Sees nordlige bred - har
160 opdelte komfort-standpladser og en familievenlig atmosfære.

GRATIS adgang til svømmehallen i Zell am See-Kaprun.

NYD NATUREN - OPLEV BYEN … I Zeller Sees krystalklare vand kan du
prøve de forskellige vandsportsaktiviteter, og du har desuden gratis
adgang til de 3 strandbade og svømmehallen i Zell am See-Kaprun.

GRATIS adgang til skøjtehallen
i Zell am See-Kaprun.

Fra pladsen kører der en gratis skibus til de 138 pistekilometer og 53
lift- og tovbaneanlæg i Zell am See-Kaprun. Desuden er der en 220
km lang løjpe til langrends- og skitursfolket. Idylliske vinter-vandreveje, gratis adgang til skøjtehallen i Zell am See. Den tilfrosne sø er
også en garant for vintersjov.
Når du har prøvet nogle af de 48 sportslige aktiviteter, som Zell am
See kan byde på, forkæler vi dig gerne i vores SØRESTAURANT med
lækkerier fra det fremragende regionale køkken. Zell am Sees maleriske gamle bydel ligger kun 1,8 km væk. Du kan gå eller cykle derhen
på den vidunderlige søpromenade med cykelsti.

GRATIS WLAN.

Kontakt

I ingen anden region i Alperne findes der et lignende antal spændende udflugtsmål og alpine
seværdigheder. De mægtige bjerge og blide
engdrag, Zeller See, den evige is på Kitzsteinhorn-gletsjeren og den utæmmede natur i nationalparken Hohe Tauern udøver en helt særlig
tiltrækningskraft på alle årstider.
365 dage om året er der afvekslende aktiviteter i
regionen, underholdende sjov for hele familien,
stille slugter og kulinariske og kulturelle oplevelser.
Zell am See-Kaprun
Brucker Bundesstraße 1a,
A-5700 Zell am See
Tlf. + 43 / 65 42 / 770
welcome@zellamsee-kaprun.com
www.zellamsee-kaprun.com

Seecamp
Zell am See
Thumersbacherstraße 34,
A-5700 Zell am See
Tlf. +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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Hvor ligger Top Camping
Austria-pladserne?
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

Kontakt:

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

Udgiver: Top Camping Austria.
Tryk: Friedrich Druck & Medien GmbH., Linz.
Fotos: Arkiv Top Camping Austria-medlemmer,
ferieregionerne og turistkontorernes arkiv.
Der tages forbehold for ændringer og trykfejl.
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... den bedste rute
mod syd

MÜNCHEN
Salzburg
Kufstein
Kitzbühel

Innsbruck

Lienz
SÜDTIROLER
DOLOMITEN

Uden
vignette via
Kufstein
Süd!

KÄRNTNER
SEEN

ADRIA

Felbertauernstraße AG
Tel. 0043 (0)4852 / 63330
www.felbertauernstrasse.at
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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
AVAIL KETS ALSO
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E!
free r

Tableware set Trekking
With durable and eco-friendly enamel coating for one
person with trendy camping design. It´s easy-care, break
resistant and low noise. Not suitable for the microwave.
Temperature resistant from -20 ° C to +70 ° C.
Nr. 493100
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POWERSTATION

Mobile Powerstation
Power supply for electrical appliances
up to 1500 W. Perfect for powering
televisions, kitchen appliances, e-bike,
laptop, smartphone and much more.
Nr. 359260

TABLEWARE SET

3-pieces

made from recycled
polypropylene
Square
Reversible mat with different
motif in gray / white. Robust,
UV-resistant and sustainably
made from recycled polypropylene. Incl. practical carrying strap.
Available in two sizes.
Nr. 525880

OUTDOOR-MAT

grossglockner.at

Join us

SANITARY
LIQUIDS
Sanitary liquids
For all camping WC‘s and holding tanks.
Prevents the formation of unwanted odors,
helps to decompose feces and toilet paper,
cleans the tank and keeps it clean.
Fresh Blue Nr. 340630
Fresh Green Nr. 340640
Fresh Rinse Nr. 340650

YOUR CAMPINGSPECIALIST – www.fritz-berger.com
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Helt i
centrum ...
REN NATUR
HELE ÅRET
RUNDT

Vorarlberg

Tirol

Niederösterreich
Oberösterreich

Steiermark

Salzburg

Kärnten

Den centrale beliggenhed i nationalparken „Hohe
Tauern“ garanterer ren natur både om sommeren
og om vinteren. Skiområderne Schmittenhöhe i
Zell am See og Kitzsteinhorn i Kaprun ligger kun
få minutter væk, og du når dem bekvemt med de
gratis skibusser.

Sportcamp Woferlgut BRUCK/GROSSGLOCKNER, salzburger LAND
Top Facts

FERIE FOR ALLE, DER ELSKER FRIHED

Mellem nationalparken „Hohe
Tauern“ og „Europa Sport“regionen Zell am See-Kaprun!

Den familieejede, 5-stjernede sommer- og vinter-campingplads og det tilhørende 4-stjernede
hotel Woferlgut med prisbelønnet restaurant har igennem årtier været ensbetydende med „feriestjernestunder“ på højeste niveau. Den personlige service fra familien Hofer og deres engagerede
medarbejdere får helt sikkert også dig til at føle dig godt tilpas.

Talrige udmærkelser som f.eks.
ADAC PINCAMP, ANWB, Camping.
info Award og udvalgt medlem
hos „Leading Campings of Europe“.

* DE AFSLAPNINGSHUNGRENDE kan benytte sig af de eksklusive og smagfuldt indrettede anlæg
på området.
* SPORTSFREAKS elsker aktiviteterne, som dyrkes under ledelse af vores uddannede trænere.
* VANDREGLADE MENNESKER tager gerne på de guidede vandre- og cykelture.
* DE MINDSTE keder sig ikke et øjeblik sammen med vores uddannede børnepassere.

Unikke badeuniverser med
5 pools på 4.500 m2 og egen
badesø.

Hyggelige timer i den opvarmede udendørs pool, udfordrende tempi i den unikke 50 m indendørs
sportspool eller afslapning i whirlpoolen: Badelandene giver alle gæster rig mulighed for at få en
dejlig ferieoplevelse.
• 50 meter lang indendørs sportspool (26 °C)
• indendørs oplevelsespool (31 °C)
• opvarmet udendørs pool hele året rundt (32 °C)
• stort boblebad (36 °C)
• separat pool til forældre med småbørn/babyer, med vandlegeplads (36 °C)
• 100 meter lang kæmperutsjebane
• 300 m2 stort, topudstyret fitnesscenter

www.sportcamp.at

Vores tip: Køber du det digitale „SalzburgerLand
Card“, kan du besøge 180 seværdigheder og attraktioner!
Tourismusverband
BRUCK FUSCH | GROSSGLOCKNER
Raiffeisenstrasse 2,
A-5671 Bruck Glocknerstraße
Tlf. +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

Og bare for lige at nævne det: Mange af de udendørs sports-, fritids- og rekreationsaktiviteter såvel
som børneanimationen og de guidede cykel- og vandreture er „all inclusive“.

Kontakt

Inden for en radius af få kilometer finder du attraktioner som f.eks. Großglockner Hochalpenstraße,
Festspielstadt Salzburg, dyre- og fritidsparker,
sejlbaner, kløfter, borge og slotte, varme kilder,
søer og vandlande, panoramaveje, museer, tidligere bjergværker, jernbaner, busser og skibe – og
masser af sjov og fritid.

Tlf. +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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Sommerstemning ved
Wolfgangsee
WOLFGANGSEE /
SALZKAMMERGUT

Niederösterreich

Oberösterreich

Vorarlberg

Tirol

Steiermark

Salzburg

Kärnten

Camping Berau WOLFGANGSEE, OBERÖSTERREICH
Top Facts

Afslappet camping
i den skønneste bugt
VED Wolfgangsee

Camping for nydere: flot beliggenhed lige ved
søen.
Åben hele året, kulinarisk udbud hele året!
Udmærkelse fra ADAC!
Nyt og eksklusivt rooftop-wellnessområde med
saunaer og infinity-pool lifestyle-location HIAS
Pizza & Mehr.
Østrigske lækkerier.
Om sommeren tagterrasse med udsigt over søen.
Stor eventyr- og oplevelseslegeplads til enhver
alder.
Spændende event- og arrangementsprogram for
store og små.
Tip: Wolfgangseer Advent, et af de skønneste
adventsmarkeder i Østrig. Åbent 7 dage om
ugen – kan kombineres med Adventpackage!

På den østlige bred af Wolfgangsee, midt i en unik, privat bugt, ligger
Campingplatz Berau.
Kommet for at blive – camping med velværefaktor. Her i Berau er
camping TRADITION. Igennem generationer er denne „way of life“
blevet dyrket, optimeret og hele tiden opdateret. Enhver eventyrer
finder en perfekt plads her, og den direkte adgang til søen indbyder
til mange spring ud i det kølige vand. Også kulinarisk bliver man forkælet her. Både Schmankerlstubn og Pizzeria Hias sørger for det indvortes velvære.
Børn og sportsglade mennesker har plads nok her til at udfolde sig:
Lige ved pladsen er der en eventyrlegeplads, bevægelseskunsten
parkour og et fitnessstudio, helt gratis. En helt nyanlagt attraktion skal
fremhæves: BERAU Spa – Infinity-pool med to finske saunaer på vores
tag og den bedste udsigt over søen. Her kan man lade sjælen falde
til ro efter en vandretur eller på regnvejrsdage, eller når man bare vil
slappe af!
Und dig selv en pause her på en af de skønneste campingpladser i
Salzkammergut.

Kontakt

Wolfgangsee. Den populære feriedestination er
en skøn plads i Salzkammergut og omgivet af
vidunderlige bjergkulisser. Søens klare, dybblå
vand har fremragende drikkevandskvalitet. Denne sø hører til blandt Østrigs varmeste vandområder og kommer op på 26 °C om sommeren.
Noget specielt behageligt er, at dette område er
frit for stikkende myg, og at man også kan sidde
uforstyrret ude om aftenen.
Den perfekte beliggenhed lige ved søen og midt
i Salzkammergut gør, at der her også tilbydes
masser af kultur og traditionelle skikke ud over
de mange spændende sportsaktiviteter.
Wolfgangsee Tourismus
Gesellschaft
Au 140
A-5360 St. Wolfgang
Tlf. +43 / 61 38 / 80 03
info@wolfgangsee.at
www.wolfgangsee.at

Camping Berau
Hinterberger GmbH
Schwarzenbach 16,
A-5360 St. Wolfgang
Tlf. +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
... KÄRNTENS
JUVEL!
Niederösterreich
Oberösterreich

Vorarlberg

Tirol

Steiermark

Salzburg

©Franz Gerdl_MBN

Kärnten

Millstätter See – med sit op til 27 °C varme vand
– er et paradis for naturelskere.
Mens nogle svømmer i det veltempererede søvand allerede tidligt om morgenen og nyder

Komfort-Campingpark Burgstaller DÖBRIACH, Kärnten

solopgangen på søterrassen, bryder andre op
for at vandre i de nærliggende Nockberge eller

Top Facts

DET HANDLER IKKE OM, HVOR DU
KOMMER FRA -- DET VIGTIGSTE ER,
HVOR DU OPHOLDER DIG!

ADAC Superplads 2022.
ANWB TOP 2022.
Camping.info Award 2022.
DCC Europe Award i platin.

Indlejret i det herlige bjergpanorama rundt om Millstätter See ligger

elcykler.
See- und Bergberührungen® rundt om Millstätter-søen er garanti for særlige øjeblikke, når I er
to, eller når du er sammen med familien.

ECC Award for bedste plads.

komfort-campingpark Burgstaller, en af Europas mest præmierede

Kvalitetslogo fra delstaten Kärnten.

campingpladser. Fritidstilbuddet er meget omfattende med strand-

Europas mest imponerende
sanitære faciliteter.

bad, legepladser og sportsanlæg, en showscene, to restauranter og

„En plads i solen“: Verdens første
plads, der drejer sig efter solen.

musikbaren „Almstub‘n“. NYHED: Badefaciliteter i ubåd og indendørs legeplads!
Europas flotteste sanitære faciliteter og standpladserne med direkte

udforske trails med storslåede udsigter på deres

Kontakt

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

tilslutninger opfylder alle ønsker. Underholdnings- og aktivitetsprogrammet fra påske til æblefesten om efteråret omfatter et specielt
børneprogram, indianerskov, familievandringer på pladsens egen
sæter, mose med Kneipp-behandlinger, søgning efter granat-ædelsten, shows, bingo o.m.a. Du får med garanti en afvekslende ferie!

Camping Burgstaller
GmbH
Seefeldstraße 16,
A-9873 Döbriach
Tlf. +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

www.topcamping.at
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Lyst til livet
MELLEM BJERGE
OG SØER
Niederösterreich
Oberösterreich

Vorarlberg

Tirol

Steiermark

Salzburg

Kärnten

Seecamping Berghof

VILLACH-LANDSKRON, KÄRNTEN
Top Facts

SØPARADISET

Nyhed: Badebygning 2 ved søen.

Seecamping Berghof med de fremragende faciliteter ligger direkte
ved Ossiacher Sees maleriske sydlige bred. Oplev paradisiske dage
med badning, vandring og afslapning mellem bjergene Gerlitzen
og Ossiacher Tauern. Vores sportsområde dækker hele 5 hektarer
med fodboldbane, tennisbaner og beachvolley samt alle former for
vandsport og Adventure Minigolf. Vores små gæster kan nyde hele to
indendørs og tre udendørs legeområder - hvoraf to netop er blevet
renoveret - samt Topi Clubs spændende program. Aktivitet og læring
er der masser af i Berghofs store oplevelsesprogram i skoven!
Selvfølgelig tilbyder Berghof også et afvekslende program for „de
store“. Med guidede vandreture, cykelture, udflugter og forskellige
arrangementer bliver ferien aldrig kedelig.
Efter en oplevelsesrig dag byder Berghofs restaurant på en omfattende menu, ligesom du kan vælge en saftig bøf til grillen fra det
lokale Spar-supermarked. Familien Ertl-Hartinger og Berghof-teamet
glæder sig til dit besøg!

7 nye Aurora luksus-mobilhomes,
som også er åbne om vinteren.
Adventure minigolfanlæg.
Superiorpladser ud til søen.
7 luksus-feriehuse, som også er
åbne om vinteren.
Egen udlejningsvogn til vores
gæster.

Kontakt

Villach - Faaker See - Ossiacher See hedder regionen i Kärnten, som byder på alt, hvad man forbinder med Østrigs sydligste delstat: sprudlende
livsglæde mellem bjerge og søer, venlige og
muntre mennesker, et mildt klima, en attraktiv by
med middelhavsstemning og en lang række muligheder for at gøre årets skønneste dage endnu
mere oplevelsesrige og afvekslende.
Region Villach Tourismus GmbH
Peraustraße 32,
9500 Villach, Österreich
Tlf. +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
Tlf. +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

Vorarlberg

Tirol

Steiermark

Salzburg

Kärnten

Mit hoved siger ferie,
mit hjerte siger Südkärnten
Alt er dejligt udfordrende her hos os i Südkärnten.
Og det ganske uanset, om du prøver noget nyt eller
uvant, overskrider dine egne grænser eller hengiver
dig til en tilstand af fuldkommen ro. Vi tager med
dig derhen, hvor du vil: til vandet, på landet, over
eller under jorden, hen over landegrænser eller ud
over dine egne. Du får ideelle muligheder for det
hele i det åbne sølandskab i Südkärnten, der er
omkranset af den mystiske Karawanken-bjergkæde
mod syd og den vilde og romantiske Saualm mod
nord.

Camping Breznik Turnersee, Kärnten
Top Facts

REN NATUR ...

• DCC-Europapreis 2021

I den sydøstlige del af Kärnten i Jaun-dalen ligger ferieområdet Klopeiner See-Südkärnten (www.klopeinersee.at) med Østrigs varmeste
badesøer. Regionen, der er et paradis for de mindre med dens mange børnevenlige faciliteter, byder også på masser af muligheder for
sportsentusiaster, eventyrlystne og kulturelskere og rummer også
familiens Brezniks campingplads.

• En af Østrigs varmeste badesøer
• Renoverede badefaciliteter
• Nye „Villa de Luxe“ mobilehomes
• Mobilehome-park

Alle pladserne er på 70 - 140 m² og forsynet med elektricitet. Vores
komfortpladser (90 - 100 m²) har strøm samt ekstra vandforsyning
og afløb. Premiumpladserne (ca. 140 m²) har egen strøm-, vand- og
afløbstilslutning plus gratis wi-fi.
På Mobilheimpark Breznik - lige ved Camping Breznik og på en del af
campingpladsen - kan man leje komfortabelt udstyrede mobilhomes
samt to Luksus-Lodge-telte.
Sport og underholdning: Topi Club indendørs legerum, legeplads,
multifunktionelt legeområde med kunstgræs, bordtennis, ridning
(5 km), 18-hullers golfbane (2 km), tennis (1 km), cykeludlejning
(2 km), underholdning fra 3 år (fra begyndelsen af juli til begyndelsen
af september).

• Premium-pladser (140 m2)

Kontakt

Aktiv Card Südkärnten
Din adgangsbillet til grænseløshed
Hvad enten du for første gang vover dig op ad muren, smidigt som Spiderman, eller rejser på kryds og
tværs gennem Südkärnten på cykel, får du sammen
med hele familien masser af oplevelser på guidede ture, og når I bruger timer på at snuse til talrige
aktiviteter. Aktiv Card Südkärnten giver dig mulighed for at opleve regionens bedste seværdigheder,
uden ekstra omkostninger, og uden at noget er
skrevet med småt.
Klopeiner See Südkärnten
Schulstraße 10, A-9122 St. Kanzian
am Klopeiner See
Tlf. +43 / (0) 42 39 / 22 22
info@klopeinersee.at
www.klopeinersee.at

Camping
Breznik
Unternarrach 21,
A-9122 St. Kanzian
Tlf. +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 ved Donau
TÆT PÅ WIEN
Niederösterreich

Oberösterreich

Vorarlberg

Tirol

Steiermark

Salzburg

Kärnten

Omkring Tulln skifter Wachau-dalens snoede
landskab til åbne vidder. Den blå Donau flyder
bred og mægtig. Nord for floden ligger Wagrams
solbeskinnede vinbjerge, og her dyrkes der ædle
vinsorter. Det mangfoldige kulturudbud er ikke
mindre afvekslende end landskabsbilledet.

Donaupark Camping TULLN AN DER DONAU, Niederösterreich
Top Facts

WIEN, VIN & CYKLING

Naturidyl ved Donau med flere
end 50 træarter.

Camping Tulln lige på Donau-cykelstien,
tæt på Wien og Wachau. Campingpladsen er det perfekte udgangspunkt for
en opdagelsesrejse i valsens hovedstad.
Vores egen shuttle-service bringer dig
direkte til Wiens centrum.
Udforsk regionen på cykel! To gange om
ugen er der mulighed for at tage på en
hyggelig cykeltur sammen med guiden
Franz. Opdag hemmelige pladser og
smukke vinveje mellem Alperne og Donau i cykelparadiset Tullnerfeld.

De mest moderne komfortmobilehomes med store terrasser.
Padeltennis-anlæg med 3 baner.
Supergode elcykler til udlejning.
Happy Bikes med elmotor til
oplevelsesture i havebyen Tulln.
Gratis WLAN.

Top tip: Padeltennis på
selve campingpladsen!

Vinudskænkningsstederne, hvor der serveres lokal vin og forskellige
kolde anretninger, er altid populære, når det er tid til en lille pause.
Vores gæster har gratis adgang til Aubad i umiddelbar nærhed af
pladsen. Vi ses i Tulln!

Kontakt

De mange oplevelser omfatter opførelser på Donau-scenen i Tulln og muligheden for at lytte til
Schuberts musik på slottet Atzenbrugg, hvor der
er klaver- og liedaftener samt kammer- og orkesterkoncerter.
Donau-, kunst- og havebyen Tulln er et vigtigt
sted for cyklister og messer og er kendt som
maleren Egon Schieles fødeby.
Donau Niederösterreich Tourismus
Regionalbüro Tullner Donauraum
Minoritenplatz 2, A-3430 Tulln
Tlf. + 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
Tlf. +43 / 22 72 / 65 200
Fax +43 / 22 72 / 65 200 138 20
camptulln@oeamtc.at

www.campingtulln.at
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Burgenland

40-41

Region
Neusiedler See
NATIONALPARKEN
NEUSIEDLER SEE -SEEWINKEL
Niederösterreich
Oberösterreich

Vorarlberg

Tirol

Steiermark

Salzburg

Burgenland

Foto: Neusiedler See Tourismus/motionmanager.at

Kärnten

PODOcamp Burgenland
Top Facts

DEN FULDE FRIHED VED SØEN:
CAMPING I PODERSDORF
Du åbner døren på campingvognen eller lyner teltets lynlås ned - og
så står du midt på stranden. Grib surfbrættet, eller slap af og hyg dig
med børnene på keglebanen, mens I nyder livet. Der er altid noget at
lave på søen, og altid noget nyt at opleve: Sportselskere kan virkelig
give den gas, vandhundene glæder sig over mere end 2.000 solskinsdage om året - og børnene? Vand, strand, børn, sjov, legepladser, is &
fritter. Flere spørgsmål? Der er endda mere til campisterne, ud over
sol, strand og fornøjelser: den charmerende Apres-sø, som ligger i gåafstand, hvor de smukke udsigter nærmest står i kø, eller de mange
lokale vinkældre, der er sande skatkamre for vinelskere.
Lidt mere om infrastrukturen: Strandcampingpladsen er Burgenlands
største. Den byder på smukt anlagte pladser med mange skyggefulde
frugttræer, som byder på lækre godbidder. Wi-fi? Det klarer vi naturligvis også.
PS: Bådebroer og cykelture venter lige uden for døren - camping er
bare livet.

Smukke enge ved bredden af
Neusiedler See, 7 ha, 400 parkeringspladser.
Eget båd- og vandsportsområde (windsurfing, kitesurfing),
to badefaciliteter, skyggefulde
træer, pladser med egen strøm,
wi-fi, 33 udlejningsvogne (også
med aircondition), 3 sovetønder, hundeplads.
Velorganiseret sports-/fritidsprogram.

Kontakt

Var du klar over, at Centraleuropas vestligste
steppesø ligger i alpelandet Østrig? Åbne vidder,
idylliske vinmarker, den store Neusiedler See, på
én gang et vandsportsparadis og enestående
naturreservat, lokale lækkerier, et førsteklasses
kulturprogram med spændende friluftsopførelser, optimale betingelser for cykel- og ridefolket, smukt beliggende golfbaner, et mildt klima
med mere end 2.000 solskinstimer om året - alt
dette og meget andet møder feriefolket i nationalparkregionen Neusiedler See, der er UNESCOkulturarv.
Tourismusverband Nordburgenland
Obere Hauptstr. 24, 7100 Neusiedl a.See
Tlf. +43 / 21 67 / 86 00
info@neusiedlersee.com
www.neusiedlersee.com

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

www.podobeach.at/podocamp

GPS 470 51‘ 16‘‘ N 160 50‘ 12‘‘ E
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A-7141 Podersdorf am See, Strandplatz 19
Tlf. +43 / 21 77 / 22 79

PODOcamp Burgenland

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

Donaupark Camping Tulln

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

Camping Breznik Turnersee

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

Seecamping Berghof

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

Komfort-Campingpark Burgstaller

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

Camping Berau

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

Sportcamp Woferlgut

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

Seecamp Zell am See

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

Tirol-Camp-Fieberbrunn

A-6345 Kössen, Kranebittau 18
Tlf. +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
Tlf. +43 / 52 82 / 29 16

Erlebnis Resort Aufenfeld

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

Ferienparadies Natterer See

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

Zugspitz Resort

Antal meter over havets overflade
121 m

180 m

480 m

530 m

580 m

570 m

760 m

760 m

820 m

600 m

560 m

560 m

800 m

1.230 m

Antal standpladser
400

120

180

450

600

140

360

160

340

210

239

400

230

170

Sommercamping
l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

Vintercamping
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Restautant
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Topi Club
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Legeplads for børn
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Baby-sitting service
l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

OUdendørs swimmingpool
l

l

l

l

l

l

Indendørs swimmingpool
l

l

l

l

l

l

Sauna
l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

S

Tennisbane
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Beach volleyball
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Cykeludlejning

Dette overblik viser generel information og indeholder ingen detaljer om inventar
Underholdningsprogram
l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

Organiseret sports-/
fritidsprogram
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Bungalows/Lejligheder
til udlejning
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Campingvogne/
Hytter til udlejning
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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
Homepage
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office@podocamp.at
www.podobeach.at/podocamp

camptulln@oeamtc.at
www.campingtulln.at

info@breznik.at
www.breznik.at

For-og office@seecamping-berghof.at
efter
sæson www.seecamping-berghof.at
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Hunde tilladt

www.camping.info

1

camping.info: over 23.000 campingpladser
i 44 europæiske lande. Mange campingpladser
i hele Europa kan også bookes direkte.
Find din yndlings-campingplads på camping.info

Navn/adresse
Tlf./fax

camping.info:

Top Camping Austria medlemscampingpladser i et samlet overblik

At være på camping er som
at sidde udenfor. Bare sejere.

Nummer på kortet
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Made just for you!
The SPORT & SÜDWIND models

10 SPORT

gas-free
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3 SÜDWIN Dle with
layouts ava ilab acka ge
E.POWE R p

Innovative, gas-free technology: SPORT E.POWER SELECTION
and 3 SÜDWIND layouts with E.POWER-package
Also available: SÜDWIND 60 YEARS

Illustration similar.

KNAUS SPORT & SÜDWIND – TECHNOLOGY OF TOMORROW
Innovative Fold Xpand rear construction and modern interior design. Discover all the highlights
like the gas-free E.POWER technology in our popular SPORT an SÜDWIND models.
For more information visit: www.knaus.com/caravans

Discover our
E.POWER models
at your dealer

