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Onderbreek uw uitstapje of wandeling voor
een wijnproeverij bij een van de vele ”Pfälzer”
wijnhuizen.
Wandel langs de sporen van de geschiedenis. Oude kloosters, kasteel ruines, torens
en schilderachtige vakwerk dorpjes.
Of bezoek steden zoals Bad Kreuznach,
Speyer of Mainz.
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Camping Donnersberg ligt in het hart van de
Rheinland Pfalz, Duitslands grootste wijngebied. Dit is te danken aan de overvloed aan
zonnenuren. De omgeving is bosrijk en het
hoogste punt van de Pfalz de “Donnersberg”
(700 meter) is nabij. De Donnersberg Regio
is een prachtig gebied om te wandelen.
Naast de Weinwanderweg in het Zellertal
en de Pfälzer Höhenweg zijn er vele andere
wandelroutes uitgezet. Laat u meenemen
naar romantische paden. Stille valleien
lokken u naar prachtige weides met kruiden
en zeldzame orchideen.
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Reserveren en/of informatie:
Camping Donnersberg · Kahlenbergweiher 1
67813 GERBACH – DEUTSCHLAND
GPS: N 49° 40.232’
E 007° 53.181’
www.campingdonnersberg.com
info@campingdonnersberg.com
Tel. +0049 (0) 63618287
Fax +0049 (0) 636122523
Openingstijden: 1 April – 31 Oktober

Rust
F

Ruimte
F

Natuur

Aan de rand van het bos, in de heuvels
tussen de Duitse wijnbouwgebieden
Pfalz en Rheinhessen, ligt Camping
Donnersberg. De camping is in 2013
overgenomen door het Nederlandse
echtpaar Marcel en Mercedes Olderaan.
Sinds de overname is de camping compleet gerenoveerd en “omgetoverd”
naar rust, natuur en sport.
De camping is ideaal voor families
zowel met als zonder kinderen die
gewoon heerlijk van het niets doen en
de natuur willen genieten. Bij ons vindt
u hiervoor de rust en de ruimte.
Toch liever iets meer leven in de brouwerij? De omgeving nodigt uit tot het
maken van heerlijke wandelingen, fietstochten of het bezoeken van diverse
mooie dorpen en steden met oude
stadskernen. Voor een sportieve uitdaging kunt u op de camping terecht bij
Grizzly Adventure.
Onze ruime staplaatsen zijn verdeeld
over het hele terrein aan de beek, in
het bos, of liever aan het meertje het
kan allemaal. Wij hebben ook een
groot tentveld. Geschikt voor
groepen/verenigingen.

Faciliteiten

Sport

Spel

Faciliteiten:
Restaurant met
zonneterras
F

Minimarkt met verse
broodjes
Kookgelegenheid
Eenpersoons wascabine,
Familiedouche
Wasmachine, droger
Campervoorzieningen
Mountainbikeverhuur
WLAN/Internet
Tent-/groepsweide
Hondendouche

Sport en Spel
Biotop zwembad
(zonder chemicaliën)
Speeltuin
Tafeltennis
Tafelvoetbal
Vissen
Meer met kinderkano’s
Outdoor programma
Wandelen
(Pfälzer Höhenweg)

Sport en Spel omgeving
Overdekt zwembad
Tennis/Golf
Diverse wijnhuizen
Techniek museum Speyer
Keltendorp

In samenwerking met Grizzly adventure biedt
camping Donnersberg verschillende outdoor
activiteiten aan op en in de buurt van de
camping.
•

Begeleide mountainbike toeren
(gevorderd en beginners)

•

GPS tochten

•

Nacht dropping

•

Boogschieten
(volwassenen en kinderen)

•

Diverse activiteiten voor kinderen

•

Geocaching

•

Vlot bouwen

•

Downhillen

•

Diverse routes met roadbook,
langs wijngoederen of door onze
prachtige omgeving

