Sonnen
Camping
ALBSTADT

der hang zum glück

P

Sonnencamping Albstadt
Uw 4-sterren-camping op de Schwäbische Alb

Sonnencamping Albstadt
Sonnencamping Albstadt ligt op meerdere
terrassen op een door de zon verwende
zuidelijke helling met het beste uitzicht op
de Schwäbische Alb.
Onze camping is het hele jaar door voor u
geopend. U vindt er staanplaatsen voor
campers en woonwagens en twee tent
weiden. Verder beschikt de camping over
verschillende huuraccommodaties,
waaronder onze comfortabele slaapvaten
of volledig uitgeruste moderne bungalows.
Op de camping biedt een drugstore
campingmaterialen, levensmiddelen, koffie
en cappuccino varianten, dranken, ijs,
tijdschriften, kaarten en cosmetica aan.
Ook beschikbaar is een broodjesservice.

Het ruime sanitaire gebouw is modern
uitgerust met foyer, familiebad en
individueele doches. Kook- en afwasgelegenheden zijn evenzeer voorhanden
als wasmachines en drogers.
Onze gezellige verblijfsruimte nodigt uit
om behaaglijk bij elkaar te zitten, te lezen,
tv te kijken of te spelen.
Verder beschikt de camping over een
speelplaats voor kinderen. Voor alle
behoeften van uw viervoetige vrienden
heeft onze camping een groot omheind
hond park .
W-Lan staat u op de hele camping ter
beschikking.

Mobilhome staanplaatsen
Sonnencamping Albstadt biedt 82
staanplaatsen voor mobilhomes en
woonwagens aan.

Tentplaatsen
 2 tentweiden met stroomaansluiting
 Koken, koelen, afwassen
 Wassen en drogen
 Winkel
 Barbecuehut

Alle staanplaatsen zijn ruim bemeten en
daarom ook geschikt voor grotere
mobilhomes. Ze zijn uitgerust met
stroomaansluiting, onze comfortplaatsen
hebben ook aansluitingen vor vers en
afvalwater.
Een watertap punt en een chemisch toilet
station zijn beschikbaar voor alle campers.
Nog eens 16 staanplaatsen buiten de
camping heten mobilhomegasten 24 uur
op 24 welkom. Stroom is beschikbar door
muntinworp.
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Paalwoningen
Zweven aan de rand van het bos hoog
boven de camping en genieten van het
uitzicht op de Schwäbische Alb? In onze
paalwoningen woont u op het bovenste
terras van de Sonnencamping en heeft u
meteen het over- en vergezicht.
De gecombineerde slaap-/woonkamer
biedt een eethoek en slaapgelegenheiden
voor 4 personen: een stapelbed (2 bedden
van elk 0,90 x 2,00) en een hoogslaper
(1,40 x 2,00 m). De keukenmodule is
uitgerust met een koelkast, 2-pits
kookplaat en gootsteen. Er is voldoende
opslagruimte. Een kleine badkamer met
WC bevindt zich op de begane grond.

 Comfortabel verblijf
 Voor maximaal 4 personen
 In twee maten verkrijgbaar
 Ook in winter
 Verwarming voorhanden

Slaapvaten
Gezellig en zonder de noodzaak om een
tent op te bouwen kunt u uw vakantie ook
in een van onze 4 slaapvaten verbrengen.
In onze 100% van hout gemaakte,
ecologisch waardevolle slaapvaten kunt u
zonder eigen uitrusting slapen.
Hier vindt u een groot bed (2 x 2 m) en een
zitmogelijkheid voor max. 6 personen die,
wanneer nodig, in 2 bedden omgebouwd
kan worden (à 0,7 x 2 m).
Opbergruimte, verwarming en verlichting
vullen onze volledige zorgeloze verblijven
aan.
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Bungalows
Voor de comfortabele vakantie boekt u
gewoon een van onze 13 vakantiebungalows. De bungalows zijn ongeveer
40 m² groot. Ze beschikken over een
woonkamer met keukenhoek, twee
slaapkamers (de tweede slaapkamer
alternatief met stapel- of uitschuifbed) en
een daglichtbad.
De huurbungalows zijn compleet uitgerust
met keuken- en kookgerei voor 4 personen.
Linnengoed en handdoeken kunnen tegen
betaling bij ons verkregen worden. Een tv
en W-Lan (tegen betaling) zijn beschikbaar.
Vanaf het terras hebt u een wondermooi
uitzicht op de Schwäbische Alb.

Actieve ontspanning
Ingebed in het heuvelige landschap van de
Schwäbische Alb biedt Sonnen-camping
Albstadt veel mogelijkheden voor een
actieve ontspanning - in elk seizoen.
Direct onder de vakantiehelling bevindt
zich het vrijetijds- en wellnessbad met
overdekte en openluchtzwembaden,
sauna, en nog veel meer.
Niet meer en niet minder dan 7 premium
wandelpaden, de "Traufgänge”, bevinden
zich in de omgeving van de camping.
Afhankelijk van de lengte en de
moeilijkheidsgraad bieden de
wandelpaden ontspanning en of sportieve
uitdaging, maar altijd met mooie uitzichten
op de schoonheid van de natuur.
Slechts enkele kilometer verwijderd,
verwacht u met het klimpark en het
bikepark twee andere sportattracties van
Albstadt. Zelfs een mountainbike route
loopt vlak langs de camping.

Cultuur vakantie
Sonnencamping Albstadt is ook de ideale
vertrekplaats voor ontdekkingstochten
naar de talrijke culturele bezienswaardigheden, zoals Burcht Hohenzollern of de vele
interessante musea in het
Zollernalbdistrict.
De Schwäbische Alb is ook als een koopje
paradijs bekend. Zo bevinden zich in
Albstadt talrijke outlets van inheemse
textielfabrikanten, die van ondergoed tot
fietskleding regionale koopjes aanbieden.
Aan onze receptie krijgt u omvangrijk
informatiemateriaal en steeds een
competent advies!

Ook in de winter
Ook in het koude seizoen lokken twee
premium winterwandelwegen wandelaars
en professionelen naar de natuur.
Talrijke, goed aangegeven loipen en zes
skiliften met kunstmatige belichting zorgen
verder voor veel winterplezier op twee
planken – een klein skiparadijs te midden
op de Schwäbische Alb.
Onze accommodaties zijn allemaal
verwarmd en dus ook geschikt voor
wintervakanties.
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Stuttgart

Sonnencamping Albstadt is
ADAC-/ANBW- en BVCDgecertificeerd.
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Sinds 2016 is Sonnencamping
Albstadt een van actueel 130
TopPlatz camper stops in
Duitsland en de buurlanden.
Meer informatie vindt
u steeds actueel op
www.sonnencamping.de.
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Tuttlingen
Singen

Wij werden als kwaliteitsgastgever Wanderbares
Deutschland onderscheiden.

Sigmaringen
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Sonnencamping Albstadt
Beibruck 54
72458 Albstadt
Telefoon: +49(0)7431 / 9370348
info@sonnencamping.de
www.sonnencamping.de

Wij verheugen ons op uw
bezoek!

