Finse campings gebundeld in gratis brochure 2007
Kamperen in Finland is immens populair. Wat wil je?
Uitgestrekte meren, zuivere lucht en ongerepte natuur, de
ideale mix voor een geslaagde kampeervakantie. Met
ruim 330 campings verspreid over heel Finland is er ruim
voldoende aanbod voor de kampeertoerist. Zo'n 200
campings zijn aangesloten bij de overkoepelende Finnish
Campingsite Association. Deze zijn nu overzichtelijk
gebundeld in de gloednieuwe brochure Camping in
Finland 2007.

De beste kampeertijd in Finland is tussen mei en september. Behalve plaatsen voor tenten en
caravans of campers zijn er vrijwel overal ook (blok)hutten en huisjes. Veel campings
verhuren hutten voor 2 tot 6 personen met kookgelegenheid, koelkast en soms zelfs met
verwarming en wasmachine.

”Camping in Finland” is verkrijgbaar in het Engels en Duits en wordt gratis toegestuurd. Vraag
de brochure aan via het telefoonnummer 020 - 201 34 89 of via e-mail finland.nl@mek.fi. Elke
camping wordt uitgebreid omschreven. Als quotatie krijgen ze een aantal sterren mee en
pictogrammen geven aan welke faciliteiten er zijn. De ingevoegde landkaart zorgt ervoor
dat men in een oogopslag ziet waar de diverse campings zich situeren.

Zeer geschikt voor families met kinderen zijn de Top Campings, die dichtbij een populaire
attractie liggen. Meer informatie daarover op www.topcamping.fi.

Om in aanmerking te komen voor allerlei voordelen kan men best de ‘Camping Card
Scandinavia' aanschaffen, voor slechts €6 is men verzekerd van kortingen die ook
geaccepteerd worden op campings in Zweden, Noorwegen, Denemarken, Kroatië, Frankrijk,
Duitsland, Groot-Brittannië, Ierland, Italië, Nederland, Spanje en Zwitserland.

Een leuk idee is lid worden van de Finse Kampeerclub FICC, als lid krijgt men dan namelijk
50% korting op het traject Travemünde - Helsinki v.v. van Finnlines op het autotarief. Een
andere veerverbinding wordt onderhouden tussen Rohstock en Helsinki door Silja Line.

Toeristische informatie over Finland en informatie over kamperen en de veerverbindingen
vindt men ook op de Belgische website www.visitfinland.be of www.camping.fi.

