
4 Sterren  Camping "Ourtal - Idyll"**** 

Nieuw: kamperen met tevredenheids garantie (zie bijsluiter) 
 

Onze camping ligt in het duits-luxemburgs natuurgebied “Südeifel”, tussen Vianden en Echternach in de nabijheid 

van het Müllerthal (Lux.) aan de grensrivier „Our“. Gentingen is een klein boerendorpje met ongeveer 70 inwoners, 

omringd door bossen en weiden. De camping is een middelgroot familiebedrijf met een rustige en vriendelijke 

uitstraling.  

De toeristenplaatsen zijn in rondes ingedeeld, met op iedere plaats elektriciteit, water aansluiting en afvoer. Er is 

een modern, verwarmd sanitairgebouw met voorzieningen voor invaliden en voor baby’s. Ook zijn er wasmachines 

en een droger aanwezig. Wifi bereik op de heele camping. 

Voor de kinderen is een leuke speeltuin en een overdekte tafeltennistafel aanwezig en langs de rivier bevinden zich 

grasvelden die men kan gebruiken als ligweide. Er is ook een voetbalveld, een volleybalveld en een jeu de boule 

baan aanwezig.  

Langs de „Our“ mag men kampvuren maken na aanmelding.  

Een kanotour  op de Our of de Sauer is ook een geweldige belevenis. In de Our mag ook gevist worden. De 

schitterende natuur nodigt uit tot wandelen, fietsen, mountainbike en Nordic Walking . Op de camping kunnen 

skelters worden gehuurd. Bij minder goed weer kunnen er in de nabije omgeving diverse  interessante 

bezienswaardigheden bezocht worden.  

Er kunnen dagelijks verse broodjes besteld worden op de camping. 

In het op de camping aanwezige pension/cafe zijn kamers te huur. Verdere overnachtigingsmogelijkheden op de 

camping zijn: Trekkershutten, Mobilhomes  en  vakantiewoningen. (zie bijsluiter)  

In het hoofdseizoen organiseren wij een interessant animatieprogramma voor jong en oud. 

Bij de camping hoort ook en schnapsbranderij met een nieuw ingericht proeflokaal waar rondleidingen en een 

proeferij van schnaps en likeur wordt aangeboden. 
 

Prijzen 2022 per nacht. 

Comfortstaanplaats incl. Wifi, water, afvoer en excl. stroom per nacht : 

 

Camper /Auto met caravan of tent,    € 9,70  +  prijs per persoon 

Auto met caravan of tent op tentweide  € 8,50  +  prijs per persoon 

Stroom 16A  per KW    € 0,60 

Aansluitkosten (eenmalig)    € 3,00 

Motor met tent  (tentweide)   € 6,00  +  prijs per persoon 

Fiets met tent     (tentweide)   € 4,50  +  prijs per persoon 

Extra tent      € 3,50 

Extra auto      € 4,50 

Extra motor     € 3,50 

Caravan alleen op staanplaats, buiten seizoen € 3,50  in stalling € 40,00 per maand 
 

Prijzen per persoon per nacht  incl. water, afval, warme douche. 
 

Kinderen  3-12  jaar    € 4,50  vanaf 21 nachten 10% korting        

Personen ouder dan 12 jaar   € 6,90   op de prijs per persoon 

Hond       € 3,90 
 

Geopend vanaf 08.04. tot 01.11.2022.  

Hoofdseizoen: 30.04.. tot 08.05.lange weekenden en 08.07. tot 04.09.  

Korting in voor- en naseizoen: ADAC, ANWB, Kosmos Best Deal Card en andere €20,00 

Reservering: tegen aanbetaling van € 50,00 waarvan € 15,00 reserveringskosten  worden 

ingehouden bij de afrekening. 

Prijzen  jaar- en seizoenplaatsen: van  € 890,- tot   € 1350,-  afhankelijk van grootte en  inrichting. 
                   


