PERSBERICHT
Driebergen, 11 juni 2013

Overijssel nummer één van Europa
Guinness World Records benaderd om record te bekrachtigen
Overijssel is nummer één in Europa qua hoeveelheid Best Campings. Op 3.420 km2 zijn er maar liefst
elf Best Campings in deze provincie. Dat is er eentje per 310 km2. Dat blijkt uit een onderzoek dat
RECRON vandaag naar buiten brengt.
De regio die het dichtste bij een dergelijke bezetting komt, is Veneto (Italië) met achttien Best
Campings op 18.264 km2 (1 : 1014 km2). RECRON, de brancheorganisatie voor ondernemers in de
recreatiebranche waar alle Best Campings lid van zijn, heeft contact gezocht met Guinness World
Records om dit record te bekrachtigen. Bovendien vieren de Overijsselse Best Campings deze
prestatie met een sympathieke actie richting gasten.
Best Campings
Best Campings zijn echte topcampings met veel voorzieningen, prachtig sanitair en een geweldig
terrein. Bovendien bieden ze rust, ruimte en ‘reuring’. Overijssel staat met haar elf Best Campings op
de derde plaats van de Europese regio’s in absolute aantallen. De regio Veneto staat met achttien
Best Campings op de eerste plaats, terwijl de Spaanse regio Catalonië met zestien bedrijven op de
tweede plaats staat. De top 3 steekt hiermee met kop en schouders uit boven de andere Europese
regio’s. Nummer vier met vijf Best Campings is de provincie Gelderland.
Om nog eens terug te zien dat Overijssel goed scoort:
Regio
Veneto
Catalonie
Overijssel
Gelderland

Aantal Best
Campings
18
16
11
5

Oppervlakte
(km2)
18.264
32.113
3.420
5.136

Aantal km2 per
BC-bedrijf
1: 1014
1: 2007
1: 310
1: 1027

Actie
De uitstekende bedrijven bieden recreanten een weekend kamperen van 21 t/m 23 juni 2013 om de
zomer in te luiden via een bijzonder arrangement: 30 euro, incl. toeristenbelasting en
reserveringskosten. De actie geldt voor een gezelschap van 4 of 5 personen. Op de facebookpagina
van de betreffende Best Campings is de actie te liken, te delen en/of te boeken.
Overijsselse Best Campings
De Best Campings 2013 in Overijssel zijn:
 Vakantiepark De Luttenberg (Luttenberg)
https://www.facebook.com/deluttenberg?fref=ts
 Camping De Kleine Wolf (Stegeren)
https://www.facebook.com/CampingDeKleineWolf?fref=ts











Camping De Papillon (Denekamp)
https://www.facebook.com/vakantieparkdepapillon
Vrijetijdspark Beerze Bulten (Beerze)
https://www.facebook.com/BeerzeBulten?fref=ts
Camping De Molenhof (Reutum)
https://www.facebook.com/DeMolenhof?fref=ts
Vakantiepark Het Stoetenslagh (Rheezerveen)
https://www.facebook.com/stoetenslagh?fref=ts
Kampeerdorp De Zandstuve (Rheeze)
https://www.facebook.com/pages/Kampeerdorp-De-Zandstuve/130605930336408?fref=ts
Camping De Noetselerberg (Nijverdal)
https://www.facebook.com/CampingNoetselerberg?fref=ts
Overijssel Vakantiepark ’t Rheezerwold (Heemserveen)
https://www.facebook.com/vakantieparkRheezerwold?fref=ts
Sprookjescamping De Vechtstreek (Rheeze)
https://www.facebook.com/Sprookjescamping?fref=ts
Familievakantiepark Krieghuusbelten (Raalte)
https://www.facebook.com/krieghuusbelten?fref=ts

Noot voor de redactie:
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met
Martin Maassen, regiomanager RECRON,
06 - 53 34 84 89 of via de mail maassen@recron.nl

