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Nieuwe reisgidsen maken de voorbereiding van een campervakantie eenvoudiger

Begin 2014 heeft Camperreisgids.nl twee nieuwe reisgidsen uitgebracht. De reisgidsen beschrijven niet

alleen toeristische informatie en overnachtingsmogelijkheden voor campers, maar gaan ook in op de

specifieke problemen die men tijdens een vakantie met een camper tegen kan komen.

Uit cijfers van de Bovag blijkt dat steeds meer consumenten een camper kopen. Het aantal onervaren

camperbezitters neemt hiermee dus ook toe. Wie zonder voorbereiding met een camper door Europa

gaat reizen, wordt per land geconfronteerd met afwijkende verkeersregels, speciale uitrustingseisen voor

de camper of beperkende wetgeving zoals invoerregels met betrekking tot huisdieren.

Om op sommige tolwegen te mogen rijden dient dagen te voren het kenteken en creditcard geregistreerd

te zijn. Ook zijn er landen waar ter plaatse een speciaal tolvignet aangeschaft dient te worden.

Rond populaire camperbestemmingen hebben lokale overheden veelal eigen regelgeving met betrekking

tot de toegang tot het gebied of het vrij overnachten met een camper.

Ondanks open grenzen binnen Europa is er nog geen eenheid in regelgeving. Een domper op de

vakantievreugde is de boete als gevolg van onbekendheid met al die verschillende regels.

Een Camperreisgids geeft een duidelijk overzicht van die afwijkende regels voor het vakantieland en de

landen die hiervoor doorkruist moeten worden.

De Camperreisgids Noordkaap beschrijft o.a. de voorbereiding van de reis met de camper door

Duitsland, Denemarken, Zweden, Finland en Noorwegen naar Noordkaap en geeft praktische en

toeristische informatie over bezienswaardigheden en routes in Zweden en Noorwegen.

De Camperreisgids Portugal beschrijft o.a. de voorbereiding van een campervakantie in Portugal via

België, Frankrijk en Spanje en geeft praktische en toeristische informatie over bezienswaardigheden en

routes in Portugal.

Meer informatie is te vinden op www.camperreisgids.nl
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Noot voor de redactie:

In de mediabank zijn afbeeldingen van de reisgidsen beschikbaar.

Voor meer informatie:

website : http://www.camperreisgids.nl

mediabank : http://www.camperreisgids.nl/pers

email : info@camperreisgids.nl

telefoon : 0651523430

contact : Rob Smits

Met vriendelijke groet,

Camperreisgids.nl


