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Kamperen wordt steeds spannender!
Het kampeerseizoen begint weer
Kamperen wordt steeds spannender! Dat zegt RECRON, de branchevereniging voor
recreatieondernemers. Het nieuwe kampeerseizoen dat elk jaar met Pasen begint
staat volledig in het teken van beleving en avontuur. Steeds meer recreatiebedrijven
spelen in op de nieuwste trends en bieden unieke overnachtingsmogelijkheden aan
om aan de vraag van de consument, die onvergetelijke ervaringen zoekt, te voldoen.
Vanuit de hangmat de zon in de Noordzee zien zakken. Of vanuit de boomhut naar beneden
slingeren. Spannende verhalen vertellen rondom het kampvuur, het oer-kampeergevoel
beleven in een tipi. Eindeloos speelplezier voor de kinderen in de buitenlucht of in een
overdekt speelparadijs. Of even helemaal terug naar de natuur, zonder luxe.
“Voor iedereen is er een vorm van kamperen te vinden en je kunt het net zo spannend
maken als je wilt. Kamperen is dus een echte beleving!”, aldus Marike Rosier, woordvoerder
van RECRON.
“Iedere provincie heeft verschillende overnachtingsmogelijkheden. Veel campings hebben
met Pasen open dagen of speciale arrangementen samengesteld ter oriëntatie. De
campingeigenaren staan klaar en hebben er zin in om gasten voor het nieuwe seizoen te
ontvangen. Vakantie in eigen land is nog nooit zo spannend geweest”, meldt Marike Rosier.
Een greep uit de verschillende overnachtingsvormen die Nederland biedt: boomhutten,
boomtenten, pipowagens, vakwerktenten, safaritenten, hooikiepen, strandhuisjes,
wellnesslodges, kampeertonnen, tentlodges, kinderbungalows, boswachtershuizen onder de
grond, woodlodges, zwerfhutten, tipitenten, Finse boshuizen, trekkershutten,
boomstamhuisjes, paaltenten, kabouter Plop familietent, etc.
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