
    Camping "Sauer-Our" 

 

www.eifelidyll.de 

Nieuw: Kamperen met tevredenheids garantie(zie bijlage) 
 

Tussen Vianden en Echternach(Lux) in een van de bekendste wandelgebieden van het duits-luxemburgse 

natuurpark Südeifel, in de buurt van het “Müllerthal” bevindt zich onze camping in Wallendorf. De 

camping ligt aan de samenstroom van de "Our" in de "Sauer". Een ideaal startpunt voor wandelingen, 

fiets/mountainbike tochten of nordic- walking  in het “Müllerthal”, of  het uitgebreide bosgebied tussen 

Bollendorf en Wallendorf. In beide rivieren kan men vissen. Voor families met kinderen is onze camping 

ideaal. Paardrijden in de omgeving is mogelijk. Ook behoort een klein kampvuur aan de kant van de “Our” 

tot de mogelijkheden. Een highlight voor iedere vakantie is een kanotocht op de Sauer.  Kano- en 

mountainbike-verhuur in de buurt. Mocht het weer eens niet meewerken, dan zijn er veel 

bezienswaardigheden in de naaste omgeving. 

Ofschoon centraal gelegen, is onze camping een rustige plaats. We streven een vriendelijke uitstraling na. 

Tevens is er een leuke speeltuin voor de jeugd met een tafeltennis tafel. 

Onze sanitaire voorzieningen zijn verwarmd en schoon. Er zijn sanitaire voorzieningen voor gehandicapten 

en voor baby`s. Wasmachine en droger  zijn op de camping aanwezig. 

Bij de campingbeheerder kunnen dagelijks verse broodjes besteld worden. 

In het hoogseizoen is er een animatieteam voor de jeugd actief. 

Op de camping zijn safaritenten te huur (zie bijlage). Wifi via Hotspot. 

Het aangrenzende pension  “am Häffchen” biedt ook overnachtingsmogelijkheden (tel. 06566- 932866)  

 

Prijzen 2022 per nacht. 
Staanplaats  per nacht : 

Camper/Auto met caravan of tent   € 7,90  +  prijs per persoon      

Plaats aan het water    € 11,90  +  prijs per persoon 

Stroom 16A  per KWH    € 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      € 2,90 

Extra auto      € 3,90 

Extra motor     € 2,90 

Alleen caravan op staanplaats (buiten seizoen) € 3,50   

In stalling       € 40,00 per maand 

 
 

Prijzen per persoon per nacht incl. Water en afval: 

Kinderen  3-12  jaar    € 3,90  vanaf 21 nachten 10% korting        

Personen ouder dan 12 jaar   € 6,00  op de prijs per persoon 

Hond       € 3,70 
 

Geopend vanaf 08.04. tot 09.10.2022.  

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

Korting in voor- en naseizoen: ADAC, ANWB, 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  € 790,- tot  € 940,-  afhankelijk van grootte en  inrichting. 

http://www.eifelidyll.de/

