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Glamping mag in Nederland dan een nieuw fenomeen zijn, in Noord-Amerika 
en Australië weten ze al jaren hoe je in alle luxe kunt genieten van het buitenle-
ven. Deze onmetelijk grote continenten nodigen uit om op verkenning te gaan 
en voor wie hier in stijl on the road wil, bieden camperverhuurders tegenwoor-
dig de oplossing. Zij verhuren campers met meer luxe per vierkante meter dan 
welk hotel ook. 

Glamping on wheels
Het beste van twee werelden
Rondreizen per luxe camper biedt ongekende vrijheid. Bepaal 
zelf uw route, stop onderweg waar en wanneer u maar wilt met 
de zekerheid dat u uw eigen slaapplek, badkamer en  keuken bij 
de hand heeft. Voor gezinnen met kinderen is deze manier van 
reizen ideaal. Lange, saaie autoritten behoren tot het verleden, 
want onderweg in een camper vermaken zij zich prima. 

van alle gemakken voorzien
Camperverhuurders merken dat steeds meer reizigers behoefte 
hebben aan comfort en luxe. Zo verhuurt de Amerikaanse firma 
Road Bear mobile homes die voorzien zijn van zogenaamde 
slide-out units waardoor de camper met een druk op de knop 
kan worden omgetoverd tot een luxe woonkamer, compleet 
met flat screen tv en dvd-speler. En het mooie is, u heeft geen 
speciaal rijbewijs nodig om met deze campers te mogen rijden. 

Wie zich in Australië ook in de outback graag door luxe 
omringt, is bij verhuurder Maui aan het juiste adres. Hier 
geen krappe bedjes met dunne matrassen, maar heerlijke 
bedden die uitnodigen tot lekker lang uitslapen. Iedere dag 
schoon beddengoed lukt niet, maar onderweg kan bij elke 
Maui vestiging gestopt worden voor schone handdoeken en 

beddengoed. Kiest u voor Valet Service en huurt u de camper 
langer dan 3 weken, dan wordt hij op afspraak bij elke vestiging 
van binnen en buiten volledig schoongemaakt. Ook kijkt men 
de camper dan meteen even na en worden, indien nodig, olie 
en water bijgevuld. De Valet Service houdt verder in dat u netjes 
van het vliegveld wordt opgehaald en naar een comfortabel 
hotel wordt gebracht. Hier kunt u eerst een nachtje bijkomen 
van uw reis voordat u de sleutels van uw eigen paleisje op 
wielen overhandigd krijgt. 

Holiday Campers 
Voor vakantiegangers die met alle verschillende 
camperaanbieders door de bomen het bos niet meer zien, 
biedt de website van Holiday Campers uitkomst. In slechts 
vier stappen kan een geheel vrijblijvende offerte worden 
aangevraagd waarbij meerdere camperaanbieders vergeleken 
worden. Mogen huisdieren mee? Zijn kilometers inbegrepen? 
Hoe groot zijn de bedden? Op al deze vragen weten de 
medewerkers van het call center antwoord. 

Kijk op www.holidaycampers.com of bel met 030-6974964 
voor meer informatie. 
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