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LLeida-Pyreneeën

1  Nou Camping S.L.  
C13, km 156 • 25597 La Guingueta d’Àneu • 0034-973626261 • noucamping@noucamping.com • N 42°35’33”  E 1°7’54” • Open van 01/01 t/m 31/10, 01/12 t/m 
31/12 • Aantal toerplaatsen: 150 (75 m²) • Harald, Dianne & Duuc: “De camping heeft supervriendelijk personeel en is netjes onderhouden. Het sanitair is heel 
schoon en het zwembad netjes. In het naseizoen is er voor kinderen niets te doen. Dat is heel begrijpelijk, maar wel jammer.” 
Rapportcijfer testteam: 8
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Activiteiten vanaf deze camping:

Herder voor een dag
Waarom hebben geiten alleen een ondergebit? En waarom 
dragen ze een bel? Als je op pad gaat met herder Jesús kom 
je er alles over te weten. 
1  Start op Nou Camping, Carretera C-13,  

km-156 25597 La Guingueta d’Àneu 
 noucamping.com

Wandelen in Nationaalpark Aigüestortes
Er zijn veel mogelijkheden om te wandelen in het enige 
nationale park van Catalonië. Het gebied kent veel hoog-
teverschillen en bijzondere flora en fauna. Met meer dan 
tweehonderd meren en ontelbare beekjes vind je er ook 
veel water. Informatie over eenvoudige wandelingen die 
een halve dag in beslag nemen, vind je bij Casa del Parc 
Nacional d’Espot.
1  Carrer de Sant Maurici 5, 25597 Espot (28 km vanaf-

camping, 29 minuten met de auto).
	0034-973624036
 vallboi.cat/en/aigüestortes

Bezoek het huis van de bruine beer
In het huis van de bruine beer leer je alles over de indruk-
wekkende beersoort: zijn lengte, gewicht, dieet en voetaf-
druk. Je komt ook te weten hoe de bruine beer opnieuw is 
uitgezet in de Pyreneeën, waar de beer oorspronkelijk in 
het wild voor kwam. 
1		Carrer del Pont, 7, 25586 Isil (14km vanaf camping,  

20 minuten met de auto)
  maandag tot vrijdag 10:00 - 14:00 en 16:00 - 19:00 

zaterdag 10:00 - 19:00 zondag 10:00 - 14:00
 0034-973390607
	€ 3,00 volwassenen € 1,00 kind
 casaosbru.org
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Costa daurada – ebrodeLta

2  Playa Montroig Camping Resort 
Ctra N-340, km 1.136 • 43300 Montroig (Tarragona) • 0034-977810637 •  
info@playamontroig.com • N 41°2’1”  E 0°58’5” • Open van 23/03 t/m 28/10 • Aantal toerplaatsen: 1200 (80 - 110 m²) • Harald, Dianne & Duuc: “Voor Duuc is 
het hier heel erg leuk. Er is superveel te doen en het is nog erg druk en gezellig. De camping ligt aan het strand, dat is heerlijk!”Rapportcijfer testteam: 9

Activiteiten vanaf deze camping:

Bezoek aan de Seu Vella kathedraal van Lleida
Het Seu Vella is het meest opvallende gebouw van alle mo-
numenten in Lleida. Het wordt omschreven als het meest 
artistieke product van de dertiende-eeuwse Catalaanse 
architectuur. 
1		Turó de la Seu Vella, 25002 Lleida
  Tue-Sat 10:00 – 19:00
 0034-973230653
 turoseuvella.cat/en

Kajakken in Salou
Verken Salou net als de gezinskampeerders in een 
kajak vanaf de zee. 
Adres: Club Nàutic de Salou 
Info: clubnauticsalou.com
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Bezoek Samà park
Een bijzonder park met een koloniale uitstraling. Dit komt 
omdat het park is ontwikkel door Marquis Salvador Samà, 
nazaat van een familie die rijk is geworden in Cuba tijdens 
de periode dat het een Spaanse kolonie was. 
1	Carretera de Vinyols s/n 43850 Cambrils
 maandag-zondag 10:00 - 20:00
 0034-977826514
	€ 8,00 Adult. Child under 7 free.
 parcsama.es/parc-sama-eng/

Fietsen van Cambrils naar Salou
Het fietspad van deze route is helemaal vlak. Je fiets langs 
de kustlijn van de Costa Daurada. 

1	Bike rental: Carrer Pau Casals, 59 43850 Cambrils
 maandag-zaterdag 10:00 - 14:00 en 17:00 – 20:30
 0034-977794653
		Urban bike: € 3,00 /uur - € 10,00/ 4 uur 

Electric urban bike: € 5,00/uur - € 15,00/ 4 uur 
kinderstoel gratis te huur

	rodabikecambrils.com

Port Aventura
Op twintig minuten rijden van de camping zijn genoeg 
avonturen te beleven. Met een oppervlakte van 115 hec-
tare kan een gezin zich hier moeiteloos een aantal dagen 
vermaken. 
1	Avinguda del Batlle Pere Molas, km2, 43840 Vila-seca 
 portaventuraworld.com
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Kustwandelen langs Salou
Deze wandelroute staat bekend om de spectaculaire uit-
zichten over de Middellandse zee. De route voert langs de 
Roquer, die beter bekend is als Kaap Salou. Het is inmid-
dels een symbool geworden van de stad. Dankzij moderne 
infrastructuur gaat het harmonieus op in het landschap. 
Het leent zich er perfect voor om met het hele gezin te 
wandelen. 
1	Start: Carrer de Colón, 1943840 Salou
  salou.com/en_GB/information/discover-sightseeing/

path-round-coast-salou

ProvinCie barCeLona

1  Camping Barcelona  
Ctra N-II, km 650 • 08304 Mataró • 0034-937904720 • info@campingbarcelona.com • N 41°33’2”  E 2°29’0” • Open van 01/03 t/m 01/11 • Aantal toerplaatsen: 
320 (60 - 120 m²) • Harald, Dianne & Duuc: “De check-in verliep wat chaotisch. Maar het is er netjes en schoon. Het strand ligt op 1,5 kilometer lopen. Er 
stoppen busjes voor de deur om naar Barcelona en het strand te gaan, dat is ideaal!”Rapportcijfer: 8

Activiteiten vanaf deze camping:

Bezoek aan Boerderij Gel
Hooi harken, stro voeren, kalfjes melk geven. Op de 
boerderij gebeurt van alles. Leuk om samen als gezin te 
ontdekken. 
1 Veïnat Rimblas 1, 08318 Canyamars-Dosrius 
 can-gel.com
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Een dagje strand in Pineda de Mar
Een familiebadplaats bij uitstek. In het babycenter aan het 
strand kun je terecht voor activiteiten zoals vingerverven. 
Maar ook voor de meer praktische verzorging van je klein-
tje. Door een ritje met het toeristentreintje Xino-Xano krijg 
je een indruk van de badplaats.
Info: visitpineda.com

Ezeltje rijden in Rukimon
Rukimon is opgericht met als doel de verschillende ezel-
soorten die Spanje kent te behouden, herstellen en te pro-
moten. Het reservaat wordt bewoond door zo’n vijftig ezels. 
Kinderen kunnen samen met een ouder een uur ezeltje 
rijden. 
1		Veïnat Rimblas, s/n km 2 of road BV-5101 

Dosrius-Canyamars Xamfrà rieres Buscarons i Gavarra 
– 08360 Canet de Mar

 0034-610899926
		€ 3,00 Aldult. Kinderen gratis entree, € 25,00 1 uur ezel-

rijden (1 volwassene + 1 kind)
 rukimon.com

Maak kennis met Canet de Mar
Via de app El Griu de Canet kunnen kinderen op speelse 
wijze kennis maken met de geschiedenis van Canet de 
Mar. Er zijn in de app diverse spelletjes zoals geocaching 
of een observatiespel. Een geïllustreerd verhaal laat zien 
welk mythisch wezen Griu is en welke rol hij speelde in het 
cultureel erfgoed van de stad. 
1		Tourist office: Xamfrà rieres Buscarons i Gavarra – 

08360 Canet de Mar
	0034-938170160 
	turismecanet.cat/informacio.asp?s=74&id=eng



7

Speeltuin
Het Francesc Macià Park in Malgrat de Mar biedt verschil-
lende speeltoestellen waaronder reuzachtige speelfiguren 
waar kinderen op kunnen klimmen en klauteren. 
1		Av de la Costa Brava 77, 08380 Malgrat de Mar. (5 km 

vanaf de camping, 8 minuten met de auto)
		turismemalgrat.com/en/live-malgrat/

francesc-macia-park

Costa brava

4  Sènia Cala Gogo  
Av. Andorra 13 • 17251 Calonge • 0034-972651564 • calagogo@calagogo.es • N 41°49’49”  E 3°5’2” • Open van 21/04 t/m 24/09 • Aantal toerplaatsen: 670 (60 
- 115 m²) • Harald, Dianne & Duuc: “Deze camping vonden we een beetje tegenvallen. Het sanitair was verouderd en rook vaak muf. Verder was de camping wel 
schoon en het personeel was erg vriendelijk. In september is het er stil en het strand is minder geschikt voor kleine kinderen. Op 10 minuten rijden ligt La Fosca 
Beach, dit is echt een aanrader.” Rapportcijfer: 6

Activiteiten vanaf deze camping:

Yoga in Sant Antoni de Calonge
Speciaal voor kinderen en hun ouders wordt er in de bad-
plaats yogales gegeven. 
1		Tourist Information Office, Avinguda Catalunya 26, 

17252 Sant Antoni de Calonge
 calonge-santantoni.cat

Kustpad Camí de Ronda
Dit voormalige smokkelpad is inmiddels getransformeerd 
tot een wandelroute langs de hele kust van de Costa Brava. 
Je passeert boulevards, stranden en geheime kustgrotten. 
1	From Calonge to Palamós
 camideronda.com/en
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Kabouterpark
Het themapark Gnomo Park staat helemaal in het teken van 
kabouters en is speciaal ingericht voor families. Sommige 
attracties bestaan uit een obstakelparcours, ballenbak, 
knutselruimte, kinderfilms en een minidisco met special 
effects.  
1		Weg van Lloret naar Blanes, 17310 Lloret de Mar. (Het 

dichtste bij Càmping La Tordera).
 maandag-zondag 11:00 – 21:30
€ 8,80 per kinder onder 12 jaar. Volwassenen gratis.
	0034-972368080
	gnomo-park.com/?lang=en

Fietsen over groene wegen
Vroeger reed er een klein treintje tussen Palamós en 
Palafrugell. Nu is de plek waar het spoor liep een fietspad 
met een lengte van zo’n zes kilometer. De route voert door 
de dorpen Palamós, Mont-ras en Palagrugell. 
1	Greenway starting point at Palamós (6 km)
	0034-972486950
	viesverdes.cat/en

Waterpret
Het waterpark Aquadiver in Platja d’Aro is de perfecte plek 
om verkoeling te zoeken. Voor kinderen van alle leef-
tijden zijn er waterattracties. Ook zijn er verschillende 
picknickplekken. 
1	Ctra. Circumval·lació, 17250 Castell-Platja d'Aro
	maandag-zondag 10:00 - 18:00
	€ 33 Volwassene. Kinderen onder 3 jaar gratis.
 0034-972828283
 aquadiver.com/nl


