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EMMELOORDI CORREZE - De
ANWB heeft tijdens het
jaarlijkse Camping Gala op
12 januari vier campings
uitgeroepen tot Camping
van het Jaar 2010.
Daarbij zijn de oud-Emmeloorders Martin Pit, Mark
van Wissen en Petra Karman
I in de prijzen gevallen met
hun camping La Magaudie in
de Zuidfranse Corrèze.
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woorden waardoor mensen

Beste kleine camping van oud-Emmeloorders
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Hun camping werd na 7 jaar
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hard werken verkozen tot
Camping van het jaar 2010
in de categorie Fraaiste kleine campings (tot maximaal
40 plaatsen). Het drietal
bereikte dit hoogtepunt na
een lange periode van hard
werken met veel oog voor de
klant. In deze categorie
waren in totaal zo'n 1650
etablissementen genomineerd en het drietal vindt
het daarom een hele eer om
deze award in ontvangst te
mogen nemen. De campings
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die werden voorgedragen
zijn aangedragen door lezers
van de Kampeer- & Caravan
Kampioen en gebruikers van
de ANWB-campinggidsen én
op basis van de rapporten
van de ANWB-campinginspecteurs. De winnaars zijn
allemaal terug te vinden in
de nieuwe ANWB campinggidsen die vanaf 13januari
in de winkels liggen. Uit de
juryrapporten bleek dat alle
genomineerde campings in
hun categorieën heel dicht
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bij elkaar liggen. Volgens de
jury beheersen de eigenaren
perfect de kunst van het
runnen van hun bedrijf in
combinatie met het plezier
dat ze de kampeerders bieden. Pit, Van Wissen en
Karman mogen op hun eigen camping het komende
jaar de ANWB plaquette
Camping van het Jaar 2010
hangen. De camping van de
oud-Emmeloerders is te
vinden via www.lamagaudie.com.
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