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San Marcial s/n – A138 71,5 km
22365 Salinas de Sin
+34 974504010 / mobiel +34 606844924
info@caseriosanmarcial.com 
www.caseriosanmarcial.nl

15/04 – 15/10 
30 plaatsen op 0,3 ha
N 42°34’00” / 00°12’21” W 

adres 

telefoon
mail
web

geopend
grootte
gps

Caserio San Marcial

Kamperen bij de boer. Deze vorm van kamperen kom je in Spanje 
helaas niet veel tegen. Hier bij Salinas de Sin heb ik toch een boeren
camping voor je gevonden! De boer heet Luis en heeft slechts dertig 
plaatsen op zijn terrein. Zijn familie woont hier al eeuwen. Je vindt 
op San Marcial meestal wel plaats omdat de camping zich niet al te 
druk maakt over allerlei PR. Dit voegt alleen maar toe aan de charme 
en de eenvoud. Het beste is dus ook: gewoon naar toe rijden en het 
moet raar lopen wil Luis niks voor je kunnen regelen. Je kunt hier 
ook nog een hapje eten in een soort omgebouwde huiskamer met 
open haard. De plaatsen liggen aan een pad op een langgerekt 
grasveld met lekker veel schaduw achter het woonhuis. Honden 
worden in overleg toegelaten. San Marcial is eerlijk en ongecompli
ceerd kamperen midden in de Pyreneeën! Net na het gehucht Salinas 
bevindt de camping zich aan de rechterkant van de weg, tussen 
 kilometerpaal 72 en 71 (dat is 25 kilometer vanaf de (Frans 
Spaanse grens). Er staat een bord bij de grote weg. 
De ligging van de camping zal wandelaars zeker aanspreken zo  
ingeklemd tussen de oogverblindend mooie nationale parken van 
Ordesa en Benasque. Uitgerust met een goede kaart kun je hier de 
meest fantastische wandelingen maken. Je zit qua weer aan de 
“goede” kant van de bergen maar de kans op een spontane bui blijft 
groot. Indrukwekkend zijn de grote gieren die je hier in de omgeving 
ziet rondcirkelen.
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Carretera de Bujaruelo s/n
22376 Torla (Ordesa)
+34 974486348 / mobiel +34 699712365
hola@campingvalledebujaruelo.com
www.campingvalledebujaruelo.com

12/4 – 12/10
72 plaatsen op 1,2 ha
N 42°40’38” / 00°07’25” W

adres 

telefoon
mail
web

geopend
grootte
gps

Valle de Bujaruelo

Alleen al voor de fabuleuze ligging is een nachtje of meer op deze 
camping de moeite van het smalle, spannende en onverharde 
 weggetje ernaartoe nemen waard. Rustig rijdend is het ook met 
 grotere voertuigen goed te doen. Het terrein ligt dicht bij de Franse 
grens tussen het schitterende nationaalpark Ordesa en het reservaat 
Viñamela op grote hoogte en tussen toppen van 2700/2800 meter. 
Hierdoor heb je al wel vroeg schaduw en koelt het ’s avonds flink af. 
Je krijgt er waanzinnige uitzichten en een echte bergsfeer voor terug. 
Verder is de camping met 72 toerplaatsen en een paar chalets voor 
Spaanse begrippen best klein. Helaas ook klein zijn de emplace
menten, niet gek natuurlijk als er tegen de bergwanden terrassen 
geplakt moeten worden, maar om wel rekening mee te houden. Veel 
van de kampeerders hier zijn van het sportieve soort en hebben 
kleine tenten. Overleg even als je met een ruim bemeten kampeer
middel wilt komen. De kampeerterrassen, met mals gras begroeid, 
worden aangereden door een steil, maar verhard pad dat zich door 
de camping zigzagt. Door deze opzet kun je op ongeveer de helft 
van de plaatsen niet met je auto terecht, als voordeel heeft het dat 
er minder gereden wordt. Er zijn twee centrale parkeerplaatsen op 
het terrein. Dus als je geen gerijd langs je plek wilt vraag dan om 
een plek bovenaan, terrassen 10 en 11, nog boven de laatste parking. 
Er zijn ook twee sanitair gebouwen, 1 onderaan, bij de receptie, waar 
ook een kleine winkel is, en 1 in het midden. Je vindt deze camping 
7 km ten noorden van Torla.
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Casa cal Marquet, Anoia
08779 La Llacuna 
+34 931022350 / mobiel +34 689503353
info@campingvilademager.com 
www.campingvilademager.com

01/03 – 08/12
30 plaatsen op 1 ha 
N 41°28’25” / 01°33’10” O 

adres 

telefoon
mail
web

geopend
grootte
gps

Vilademàger

Vilademàger is een gezellige kleine camping die diep is weggestopt 
in het binnenland achter Barcelona. Voor de rust is dat heel goed, 
je zit ver genoeg van de Catalaanse hoofdstad om er geen last van 
te hebben. Voor een dagtrip naar de stad van Gaudí moet je er wel 
een rit over de kleine weggetjes voor over hebben maar het is goed 
te doen. De camping doet zeker rustiek aan omdat er veel is gewerkt 
met natuursteen en hout. Door de vele bomen is er lekker veel 
schaduw. De plekken, die op gras liggen, zijn voor Spaanse begrip
pen redelijk groot: tussen de 80 en de 120 vierkante meter. Omdat 
de je hier op 750 meter hoog en bij het bos zit, is er ook een zekere 
koelte, vooral ’s avonds. Best lekker na een dag stadsbezoek in het 
warme Barcelona of gewoon na een fikse wandeling. Voor de verdere 
verkoeling is er een eenvoudig zwembad en een barretje. Het sanitair 
is eenvoudig maar netjes. Let op: de camping is in het laagseizoen 
alleen in de weekenden geopend. Direct vanuit de camping kan er 
gewandeld worden over aangegeven routes. Ook zijn er in de buurt 
rotsen om te klimmen of grotten geschikt voor speleologie. In 
 Vilamàger zelf staat een historisch Romaans kasteel. Vanuit  
La  Lacuna is het beroemde bergklooster Montserrat ook goed te 
 bereiken. Dat is ongeveer 40 km rijden, naar Barcelona is het een 
trip van 80 km. Vóór de camping is er 2 km onverharde weg, maar 
te berijden met een caravan.

36



Zuid-Spanje

Ctra. El Bosque – km 47
11610 Grazalema
+34 670407940 / +34 678324395
info@campingtajorodillo.es
www.campingtajorodillo.es

01/01 – 31/12
50 plaatsen op 1,8 ha
N 36°45’32” / 05°22’26” W

adres 

telefoon
mail
web

geopend
grootte
gps

Tajo Rodillo

Tajo Rodillo is een schaduwrijke camping aan de rand van het 
fraaie Andalusische dorp Grazalema. Helaas was deze een aantal 
jaren gesloten maar nu weer geopend. Hondjes mogen ook mee. De 
camping heeft een natuurlijke uitstraling met veel groen, hout en 
steen. Je zult wel iets horen van de weg maar veel zwaar verkeer 
komt daar niet over. De rode Eekhoorn heeft, naast de standaard 
plaatsen met water en stroom, ook een ruim veld waar je meer vrij 
kunt staan. De plaatsen liggen vlak op lage terrassen en op 
 afwisselend gras of harde grond. Het terrein is begroeid met dennen. 
Er is een zwembad aanwezig, een picknickplaats en natuurlijk weer 
de gebruikelijke, wat oude chalets. Het is allemaal zeer eenvoudig 
opgezet maar heeft wel een simpele charme. Vanuit het camping
terrein kun je naar het dorp lopen. Je hebt een mooi uitzicht over de 
daken van Grazalema en de bergen. Dit gebied bestaat uit een hele 
serie Siërra’s die samen het ruige achterland van Andalusië vormen. 
Achter de camping zie je de grillige rotsen al opdoemen en sommige 
toppen gaan hier over de 1500 meter heen. Dit is een totaal andere 
wereld dan die aan de kust en hier ervaar je zeker het echte Spanje. 
Over kleine kronkelweggetjes verplaats je je hier in een rustig tempo 
van het ene pittoreske dorp naar het andere. Bijna overal zijn 
 restaurants waar je lekker kan eten voor bij ons ongekend lage 
 bedragen. Grazalema zelf staat bekend om haar 100% wollen 
 dekens, maar ook de kaasjes en het gebak genieten faam. Het is 
een prima stadje als basiskamp voor het ontdekken van deze streek.
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Een kleine en gezellige camping dicht bij de kust? Dat is net zoiets 
als een zeldzame postzegel! Goed, je zit hier bij een dorp dus je 
hoort af en toe een auto voorbijkomen maar verder is Coimbrão een 
lekker rustige camping. In de overladen zomermaanden zal het er 
wat drukker zijn. De camping bestaat uit een rechthoekig veld. Het 
is vlak, bedekt met gras en er staan redelijk wat bomen, zeker aan 
de achterkant van het veld. Het hoofdgebouw bevindt zich vooraan, 
hierin de receptie en de bar waar je ook lekker kunt ontbijten. Ook 
in het hoofdgebouw zit één van de twee sanitairblokken; de andere 
staat achteraan op het veld. Tussen het hoofdgebouw en de camping
plaatsen ligt een groot zwembad met zonnedek en overdekt terrasje. 
Door de vriendelijke ontvangst van het Duitse echtpaar Claudia en 
Waldemar voel je je hier al snel thuis. In de bar staat een Stammtisch 
waar je een koud biertje kunt pakken. Mooi aan deze camping is dat 
je zo dicht bij de zee zit en toch het gevoel van rustiek of in ieder 
geval kleinschalig kamperen hebt. Vanuit de camping wandel of 
fiets je zo het bos in. Een ritje van zes kilometer door uitgestrekte 
dennenbossen brengt je naar het ruime zandstrand van Pedrogão. 
Hier kun je in de restaurantjes fantastisch vis of vlees eten. Probeer 
de op een steen gebakken biefstuk maar eens... Door haar ligging 
niet ver van de doorgaande wegen is deze camping ook geschikt 
als plek voor één nacht. De camping ligt aan de westkant van het 
dorp, bijna aan de rand en dichtbij het bos.

Travessa do Gomes, 185
2425452 Coimbrão 
+351 244606007 
campingcoimbrao@web.de 
www.portugalcamping.eu

01/01 – 31/12 
35 plaatsen op 0,9 ha 
N 39°54’01” / 08°’53’17” W

adres 

telefoon
mail
web

geopend
grootte
gps

Coimbrão 
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