Laat je eigen
kampeerten
gerust thuist

Glamping
Glamoureus kamperen:
voor wie wel houdt van
de natuur, maar niet met
een toiletrol en zaklamp
naar de plee wil, dus!
Tekst: Inge Taucher
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SPANJE
3 x Andalusië

Stel je een bloementuin voor met
een knus zwembad, waar het zelfs in
de heetste Spaanse zomer ’s avonds
afkoelt, omdat je op zo’n 1300
meter bent. Bij NomadXperience
logeer je in een tipi, een joert, een
pipowagen of de nieuwe Xiglu,
een ecologische iglo uit hout.
Allemaal met privébadkamer.
Open van april tot november.
Vanaf € 40 per persoon per nacht
(€ 25 voor kinderen), nomadx.es
Van Finca Alegria de la Vida in het
binnenland word je helemaal vrolijk.
Tussen de fruitbomen staan drie
kleurige glampingtenten. Eenvoudig
maar supergezellig ingericht én je
hebt een terras met subliem uitzicht.
Glampingtenten van 1 april tot
1 november. Vanaf € 70 per nacht
(2 pers.) mét ontbijt,
www.fincaalegriadelavida.com
Bij Balcon de Andaluz kun je een
sfeervolle joert met eigen sanitair en
keuken huren, vlak bij zo’n wit
Andalusisch dorpje niet ver van het
strand. Je hebt zelfs je eigen privézwembad voor de deur. Het hele jaar
open. Vanaf € 72 per nacht (2 pers.,
min. 4 nachten) of € 450 per week,
www.balcondeandaluz.nl

Superwoonwagens

In de bergen op een halfuurtje van
Alicante heeft Finca Casa del Mundo
nostalgische woonwagens verzameld:
echte juweeltjes met houtsnijwerken
en je eigen keukentje en badkamer.

Op het domein staan ook twee safarilodgetenten en een Indonesisch rijsthuis. Voor de kinderen zijn er extra
caravans te huur. Open van maart tot
december. Vanaf € 110 voor 2 nachten
(2 pers.) en € 335 per week,
www.casadelmundo.nl

3 x op een camping

Twee luxelodges op een bergflank en
twee ingerichte safaritenten in het
groen, dat is het glampingaanbod
van Camping Montagut. Je bent hier
in een omgeving vol natuur, halfweg
de Pyreneeën en de Costa Brava.
Lodges zijn het hele jaar open, tenten
vanaf de lente. Lodges vanaf € 90 per
nacht (5 pers.), safaritenten (5-6 pers.)
€ 140 voor twee nachten. campingmontagut.com, www.tentocamp.nl
In een bos op een boogscheut van
de Costa Brava biedt Camping
Begur je een zwembad, supermarkt,
kinderclub en moestuin. Er zijn een
paar compleet ingerichte country
camp lodges en luxetenten (met
badkamer). Open van 29 maart
tot 30 september. Lodge vanaf € 49
per nacht (5 pers.), luxetent vanaf
€ 98 per nacht (5 pers.),
campingbegur.com, countrycamp.nl
Op 3 km van een vissersdorpje aan
de Costa Brava kun je op camping
Cala Llevado in een ‘boshut’ of ‘zeehut’ slapen. De designhutjes hebben
een echt bed, maar geen keuken of
badkamer. Van 26 maart tot
26 september. Vanaf € 82 per nacht
(2 pers.), www.calallevado.com/nl
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