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Waar kan je kamperen in Wallonië?
Campings en camperplaatsen voor
motorhomes
Wat dacht je van kamperen met je tent, motorhome of caravan voor je volgende
vakantie in Wallonië? Ontdek onze toeristische campings of campings op de
boerderij.
Wanneer je met je gezin of met zijn tweetjes gaat kamperen in de Ardennen, breng je
ongewijfeld ontspannende momenten door, dicht bij wandelroutes in de volle natuur.
Wat je voorkeur als kampeerder ook is, je vindt in Wallonië de ideale plek om halt te
houden.

Reizen met de motorhome
Wallonië is dan misschien wel klein van oppervlakte, maar groot door zijn gastvrijheid.
Je bent er ook welkom met je motorhome. Opgelet: langdurig stationeren is niet overal
toegelaten.
Wil je zeker zijn van een plaats, #link[taxonomy_term|4370|download
gratis] onze kaart met uitgeruste camperplaatsen. Deze kaart bevat ook een selectie
3- en 4-sterrencampings.
Er rest je alleen nog te genieten van de #link[taxonomy_term|4015|pareltjes] in het
zuiden van België!

Buitengewone verblijven
Droom je ervan om een nacht onder te sterren te slapen of een origineel weekend in
hartje Ardennen door te brengen? Laat je verleiden door onze
selectie #link[taxonomy_term|4019|buitengewone campings]: bubbel- of safaritent,
pod, hut, tipi, wijnton of een Engelse bus... Wallonië heeft je massa's buitengewone
ervaringen te bieden.
Na een verkwikkende nacht op een buitengewone locatie, kan je een keuze maken
uit activiteiten in de volle natuur, gezellige dorpjes bezoeken of wandel- of
fietstochten maken.

Camping le Val de l'Aisne in Blier, tussen La Roche-en-Ardenne
en Durbuy
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Camping Ile de Faigneul in Poupehan
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Camping le Val de l'Aisne in Blier, tussen La Rocheen-Ardenne en Durbuy
Rue Du T.t.a. 1a
Érezée - 6997
Contact: +32 86 47 00 67
Telephone de reservation: +32 86 47
00 67
© Camping Val de l’aisne

https://levaldelaisne.be/nl/

Camping le Val de l'Aisne ligt in Erezée in een groene vallei. Je
kan er in tenten, caravans, chalets en bijzondere accommodaties
overnachten.

Camping Ile de Faigneul in Poupehan
Rue De La Chérizelle 54
Poupehan - 6830
Contact: +32 478 96 12 40
http://www.iledefaigneul.com
© Leo Maes RAN - Camping Ile de faigneul SA

Op de camping Ile de Faigneul kom je volledig tot rust. Sla je tent
op te midden van de natuur, op een eilandje te midden van de
Semois, in Poupehan.

Wallonie België Toerisme (WBT vzw)
Avenue Comte de Smet de Nayer 14
5000 Namen
Per telefoon: +32 (0) 504 02 11
Per fax: +32 (0) 2 504 02 11
www.walloniebelgietoerisme.be
info@walloniebelgietoerisme.be

Neem voor je vertrek contact op met de toerististische partner die je interesseert.
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