
 

 

 

 

 

Engeland, Nederland  

Alan Rogers  10 x “de 101 Beste campings …”, 40 x Glamping  & 

   151 Naturistische familiecampings 

 

Titel:   Alan Rogers Themagidsen 

Taal:   Nederlands en Engels 

Verschijnt:  eind november/begin december 

Oplage:   5000 ex per uitgave 

Bladspiegel:  Opmaak door zorg van Alan Rogers 

Sluitdatum:  september 2012 

Annuleringstermijn: 15 dagen na ontvangen opdracht doch voor sluitdatum 

Alg. voorwaarden: Op onze orders zijn onze bij de KvK gedeponeerde Alg. Voorwaarden  

voor acceptatie en afhandeling  advertentieopdrachten van toepassing. 

 

Nu 10 titels in de thema serie de 101 beste campings van/voor/om….. max 101 campings ter gids 

 

 STRAND, voor wie een vakantie geen vakantie is zonder een strand in de buurt 

 SPORTIEF, kamperen is ideaal voor wie houd van sportieve activiteiten in de buitenlucht 

 WELNESS, de groeiende vraag heeft vooropmerkelijke vernieuwingen gezorgd bij 
de campings 

 GOLF, een v.d. populairste sporten ter wereld, er zijn veel campings die daarop inspelen 

 VISSEN, geliefde bezigheid van kampeerders, van dagjeshengelaars tot professionals 

 HOND, wie zijn hond mee wil nemen op vakantie heeft altijd goede informatie nodig 

 NATUUR, voor de kampeerder die willen verblijven in een natuur-lijke omgeving 

 KINDEREN, er zijn veel campings met voorzieningen voor kinderen, maar sommige steken 
Er boven uit. 

Nieuw in 2013 
 WANDELEN & FIETSEN, campings die voor wandelaars en fietsers de beste  

Mogelijkheden bieden 

 WINTER, voor overwinteraars en liefhebbers van kamperen in de sneeuw 

Glamping in Europa (maximaal 40 campings per gids) 

 Promoot uw luxe Accommodatie, iedere camping krijgt ruim aandacht op 2 volledige pagina’s 

Naturistencampings, samengesteld met de Naturisten Federatie Nederland 

 De beste naturistische familiecampings van Europa in 1 gids verzameld.  

 

Tarieven:  

Volledige pagina in één themagids      €     695,00 

Volledige pagina in twee themagidsen     €  1.250,00 

Volledige pagina in drie themagidsen     €  1.750,00 

Glamping        €     695,00 

Naturistische campinggids      €     695,00 

 

    

 

 Alle prijzen gelden excl. BTW/TVA en advertenties onder digitale vorm (cPDF) aan te leveren. 
 BTW/TVA Nederland “Hoog tarief”, Landen binnen EU “BTW/TVA verlegt”. 

 Tarieven onder voorbehoud van wijzigingen e/o vergissingen.   


