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EINDELIJK! onderwegDe reis in een

vertrekdatum:  woensdag 29 september 2021

route (globaal):
• Wateringen
• Rouen, Frankrijk
• Le Mans, Frankrijk
• Madrid, Spanje
• Córdoba, Spanje
• Sevilla, Spanje
• Ronda, Spanje
• Málaga, Spanje
• Costa Blanca/Costa Brava, Spanje
• Cascassonne, Frankrijk
• Morvan, Frankrijk
• Wateringen

Twee reisopties: • Optie A: Wateringen- Malaga-Wateringen   
Gehele reis: 5,5 week van  29/09 - 07/11.  ± 5.800 km 

• Optie B: Wateringen- Malaga.    
Halve reis: 3 weken van 29/09 - 20/10.  ± 2.700 km 
(terugvliegen vanuit Malaga) 

Kosten: zie pagina 16.
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notendop
ophalen camper:  dinsdag 28 september 2021



Andalusiëadembenemend

Andalusië, Andalucía in het Spaans, is één van de mooiste streken van Spanje. Deze 
autonome regio is ligt tussen de twee continenten: Europa en Afrika in het uiterste 
zuiden van Spanje. Het gebied beslaat 87.000 vierkante kilometer en is daarmee 
twee keer zo groot dan Nederland. 

Met een inwonersaantal van bijna 9 miljoen mensen is Andalusië de grootste regio van Spanje. Dankzij de 
ligging aan de zuidkant van de Sierra Nevada het ook de warmste regio van het land. In dit gedeelte van Spanje 
kun je terecht voor veel culturele bezienswaardigheden, prachtige natuur en mooie lange stranden en zijn er 
voldoende gezellige steden die een bezoek waard zijn. 

Steden en dorpen in Andalusië
In Andalusië liggen de steden Málaga, Sevilla, Ronda, Córdoba en Granada. Wil je buiten de steden ook graag 
wat typisch Spaanse (witte) dorpjes bezoeken? Ook die zijn er volop aanwezig in deze regio, Mijas, Nerja, 
Frigiliana en Iznájar stralen de typisch zuid-Spaanse sfeer uit. De route en de vrijheid van deze camperreis 
maken het mogelijk om wat langer in een stad te blijven hangen of om onderweg een zijspoor te nemen 
en deze unieke plekken te bezoeken (zie bladzijde 9). 

Genoeg te doen
In Andalusië is voor iedereen genoeg te doen. Of je de vele culturele bezienswaardigheden wilt bezoeken, of wilt 
wandelen door de prachtige uitgestrekte natuur of lekker lui op één van de mooie stranden wilt doorbrengen: 
het is allemaal mogelijk in dit gedeelte van zuid-Spanje. Er zijn ontzettend veel interessante musea gevestigd 
in Andalusië die vaak internationaal bekend zijn. Denk bijvoorbeeld aan het Picasso museum: Picasso die een 
periode in Málaga heeft gewoond. Of het schitterende Alhambra in Granada wat zelfs op de werelderfgoedlijst 
UNESCO staat. De steden in Andalusië zullen stuk voor stuk een onvergetelijke indruk op je achterlaten en zijn 
dan ook zeker de moeite waard om te gaan bezoeken. Ook de kuststrook is er schitterend, met de bekende 
Costa’s: Costa del Sol, Costa de la Luz, Costa de Almeria en Costa Tropical. 

Wat is er te zien in Andalusië?
Er is veel te zien in Andalusië.  Sevilla: op en top Andalusië. Je kunt onderweg van Sevilla naar Ronda de stad 
Setenil de las Bodegas aandoen. Het is een uniek dorpje en een ware aanrader om te bezoeken.  Onderweg 
van Ronda naar Malaga, kun je afslaan bij Juzcar: een blauw smurfendorp. Tot voor kort was dit een onbekend 
dorpje, maar is nu een ware trekpleister voor toeristen. Daarnaast is er de sfeervolle stad Málaga. Bovendien 
heeft Andalusië meerdere mooie natuurgebieden, zoals de Sierra Nevada en Montes de Málaga. Een 
voorproefje van onze persoonlijke aanraders: de Nerga-grotten bezoeken en het bijwonen van een flamenco 
voorstelling! 

De vrijheid van een rondreis met Holland Campers Wateringen
En dat zijn maar een paar voorbeelden van de mogelijkheden in dit gebied. Welke bezienswaardigheden, 
dorpen en steden je bezoekt, is helemaal aan jou! De Andalusië-rondreis van Holland Campers Wateringen is 
een camperreis waarbij je de voordelen van een groep benut en toch de vrijheid hebt om je dagen in te delen 
zoals jij wilt. Lees hier meer over op de volgende pagina!
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Daar gaan we
op weg naar het Zuiden*

Op dinsdag 28 september staat de huurcamper voor je klaar bij Holland 
Campers in Wateringen. De auto kun je bij ons parkeren. Deze blijft hier 
gedurende de hele reis veilig binnen staan. Na wat praktische uitleg, ben je klaar 
voor vertrek. 

• Op woensdag 29 september verzamelen we op onze eerste stop ergens ter hoogte van Rouen net 
boven Parijs (500 km).

• De volgende dag rijden we maar 200 km naar Le Mans. Hier blijven we twee nachten staan. Naast dat 
het een leuk stadje is, heb je daar natuurlijk het circuit en een racemuseum. 

• Zo zal het steeds gaan. Een reisdag gevolgd door een rustdag. Op deze dagen kun je wandelen, 
fi etsen, een boek lezen. Een dorpje of stadje bezoeken, wat je maar wilt. Op sommige plekken is er de 
optie om een gezamelijke activiteit te organiseren. Een cognacproeverij is nu eenmaal leuker met een 
groep dan in je eentje, maar ook hier geldt: niets moet, alles mag.

• Na Madrid gaat de reis via Cordoba naar Sevilla, Ronda naar Malaga. Hier haken de campers die de 
halve reis meegaan af (optie B). Zij stappen hier op het vliegtuig terug naar huis. 

• In het tweede deel van de reis zit een bijzonder deel van de camperreis. Je gaat dan op eigen 
gelegenheid van de Costa Blanca naar de Costa Brava om na 5 dagen, 750 km verderop, bij 
Carcassonne weer op dezelfde camping samen te komen voor het laatste deel van de reis. 
Carcassonne is een prachtige bewaard gebleven Middeleeuws stadje aan de Franse kant van de 
Pyreneeën.

• Hierna volgt nog één stop om vervolgens in de Morvan om een mega-afsluitend weekend te beleven. 
We hebben daar wat zaken geregeld, zoals een mooie wandeling met een gids door het bos, een 
lunch bij een meer, een kampvuur met muziek en een afsluitend diner in een kasteel in de buurt. 

• Op maandagochtend 1 november doen we dan nog een gezamenlijk ontbijt en kun je aan de laatste 
700 km naar huis beginnen. En of je nu in één of twee dagen naar huis rijdt, is helemaal aan jou.

Fijn om te weten:
• Wil je een stop overslaan omdat je in de buurt van een kennis of ver familielid zit? Doen!  
• De dagafstanden zijn vooral in Spanje zo gekozen dat je genoeg tijd hebt om te stoppen waar je wilt 

en onderweg van alles kunt doen.

* De adressen van de overnachtingsplekken worden ruim voor vertrek doorgegeven. 

Genoeg zijwegen die 
de moeite waard zijn 

om even lekker van de 
route af te wijken.   nee m gerust ee n route af te wijken.   nee m gerust ee n route af te wijken.   

afslagnee m gerust ee n 
afslagnee m gerust ee n 
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Dit is géén 
‘we zijn er bijna-reis’. 
Bij ons staat vrijheid 
bovenaan en dan een 

hele tijd niets en verder 
alleen maar genieten.   

De vrijheid 
om te genieten
Dit is géén 
om te genieten
Dit is géén 

De vrijheid 
om te genieten

De vrijheid Martine van Os 
gaat niet mee

Bij de Andalusië-camperreis van Holland Campers Wateringen staat vrijheid met 
vlag en wimpel bovenaan. Je krijgt van ons een reisbeschrijving met route- en 
bezoektips, maar het is natuurlijk nóg leuker om zelf je weg te vinden in de kleine 
dorpjes en wijn- en olijfboeren om daarna ‘s avonds je avonturen te delen met de 
anderen. Als je daar zin in hebt, natuurlijk. 

De voordelen op een rij:
• Een reis naar Zuid-Spanje is een hele onderneming. Normaal gesproken komen mensen met een 

huurcamper niet veel verder dan Zuid-Frankrijk, Noord-Italië of Kroatië. In het laagseizoen zijn de 
camperhuurtarieven en de overnachtingen iets vriendelijker waardoor je voor hetzelfde geld als in 
de zomer langer weg kunt blijven en Andalusië, waar het vakantieweer in oktober meestal perfect is, 
plotseling een perfecte bestemming wordt voor een rondreis.

• Reizen met een groep opent slagbomen van campings die normaal gesproken al dicht zouden zijn. In 
oktober en november is het op sommige plekken wel erg rustig. Reizen met een groep is dan gezelliger 
en veiliger. 

• Mocht iemand een lege gasfl es hebben, een lekke band, niet meer weten hoe je de boiler instelt of een 
ander technisch probleempje: het is fi jn om het de reisbegeleiding of iemand anders gewoon in het 
Nederlands te kunnen vragen.

• Hoe praktisch kan het zijn om even bij iemand suiker te kunnen lenen.
• Je hoeft geen campings te zoeken, dat hebben we al voor je gedaan. 
• Wil je een stop overslaan omdat je een familielid of kennis wil bezoeken? Of heb je gewoon andere 

plannen onderweg? Geen probleem! Wel fi jn als we dat weten, zodat we daar rekening mee kunnen 
houden, maar je hebt de vrijheid om van de uitgezette route af te wijken.

• Wij maken voor jullie een reisbeschrijving met adressen, telefoonnummers, afstanden, een paar 
wetenswaardigheden en tips voor onderweg. En doe vooral wat je zelf graag wilt doen.  

Je mag vertrekken wanneer je wilt en wie het laatst aankomt op de volgende camping heeft 
waarschijnlijk het meest meegemaakt en de mooiste verhalen van de dag. Vertrek je het liefst  
‘s ochtends vroeg om halverwege de route af te slaan naar een mooi Spaans dorpje? Doen! Blijf je 
liever nog iets langer op de camping om daarna direct door te rijden naar de volgende camping: ook 
prima! En er is niemand die je hierover hoeft te informeren: dit is júllie vakantie! 
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‘we zijn er bijna’



Vrijheid 
& covid-19

Het lijkt een schijnbare tegenstelling: vrijheid en covid-19. Maatregelen worden 
verscherpt, dan weer versoepeld, dan weer verscherpt, regio’s gaan op slot en 
reisadviezen worden aangepast. Past een vakantie in het buitenland wel in deze 
tijd?

Het antwoord is simpel: ja! Júist in deze roerige tijd is reizen met een camper de ultieme manier om te 
genieten van een welverdiende vakantie. En wij kunnen het weten, want tijdens de hoogtijdagen van 
het virus waren wij met de camper in Spanje. Wat we daarvan hebben geleerd: naar huis rijden met een 
camper kan áltijd! Bovendien geeft een camper de vrijheid om, indien nodig, de route aan te passen. De 
kans dat hele landen wederom op slot gaan, is klein. Maar mocht een regio in ons reisschema op slot gaan, 
dan passen we onze route gewoon ter plekke aan en reizen we door naar een andere regio. Deze reis gaat 

dus zeker door! 

Juist het reizen met 
de camper geeft ons 
de fl exibiliteit om in 
deze periode veilig en 
onbezorgd op vakantie 

te kunnen! veilig en 
onbezorgd op vakantie 

veilig en 
onbezorgd op vakantie 

te kunnen! veilig en te kunnen! 

flexibel
veilig en 
flexibel
veilig en 
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Zorgeloze
   campertrip

Wat regelen wij voor je? Een overzicht:

• Wij hebben de overnachtingsplekken voor je uitgezocht. Geeft een lekker rustig gevoel, toch?
• Documenten om de diverse landen op de route in- en uit te reizen. 
• Een all-risk pechhulpverzekering op alle campers die zijn gehuurd bij Holland Campers Wateringen  

(let op! Reis je mee met een eigen camper of een camper die is gehuurd bij een andere 
verhuurder, dan moet je hier zelf voor zorgen.)

• Er is een mogelijkheid om het eigen risico van de verzekering af te kopen. Vraag naar de 
mogelijkheden.

• Door onze reiservaring in het gebied kennen we de nodige must-see’s en must-do’s die we graag 
met je delen in een boekje aan het begin van de reis. Het is helemaal aan jou welke aanraders je wél 
bezoekt en welke niet. Het gebied is natuurlijk veel te groot om alle must-see’s en must-do’s te kennen, 
dus verras ons ook vooral met jouw eigen tips! Wij laten ons graag verrassen! 
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Het prijskaartje
wat kost dat dan?

Het prijskaartje voor de Groepsreis Andalusië van Holland Campers Westland 
is afhankelijk van een aantal factoren, maar de belangrijkste factor is de 
camperhuur. Huurt u een camper bij Holland Campers Wateringen, dan betaalt 
u geen toeslag voor de reisbegeleiding. 

De kosten worden dan samengesteld door:
- camperhuur (afhankelijk van de camper die je huurt)
- overnachtingen 
- brandstof- en overige reiskosten
- food & beverage
- toegangskosten bij uitstapjes
- (alleen voor optie B) vliegtickets

De campingplekken en enkele groepsactiviteiten worden door ons gereserveerd en voorgeschoten. 

Ga je mee met een eigen camper of met een camper van een andere verhuurorganisatie,  dan rekenen wij € 
100,00 per camper per week voor de reisbegeleiding. 

Wil je meer info of opgeven voor deze 
temperamentvolle camperreis, mail dan 
naar info@hollandcamperswateringen.nl 
of bel 088-11 22 660.

        Wilfred en 
Astrid van Luijk 

Jij bent de regisseur 
van jouw eigen 

campertrip! 

ultieme vrijheid
Jij bent de regisseur ultieme vrijheid
Jij bent de regisseur 

van jouw eigen 

ultieme vrijheid
van jouw eigen 
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