
5x kamperen in de stad! 

In de stad en toch buiten! Wil je op 

ontdekkingsreis door 1 van deze 

prachtige Europese steden, maar niet veel 

geld kwijt willen zijn aan dure hotels? 

Huur een buscamper en reis naar je 

favoriete stad. De buscampers van 

buscamper2rent zijn 5 of 6 meter lang en mede daardoor uitermate geschikt 

voor een citytrip. Je mag zelfs in normale parkeervakken parkeren. 

Overnachten doe je natuurlijk het liefste dichtbij het centrum, maar toch 

veilig en van alle gemakken voorzien. In deze blog belichten we 5 unieke 

stadcampings. Deze 5 zijn geselecteerd op centrale ligging ten opzichte van 

centrum, goede voorzieningen m.b.t. openbaar vervoer en de vriendelijkheid 

van het personeel… 

 

1. Barcelona : Citystop Barcelona.  

Om Barcelona te bezoeken is dit een perfecte locatie. Je kan van hieruit makkelijk met de 

fiets, bus of metro de stad in. De plaats is goed onderhouden en de mensen zijn vriendelijk. 

De prijs per dag is € 39,- incl. stroom. 

Contactgegevens:  

Rambla Guipúzcoa, 163-185, 08020 Barcelona, Spanje 

Tel.: +34932504972 | E-mail: info@citystopbcn.com  

 
 

2. Berlijn : Wohnmobil-oase Berlin-mitte. 

Deze Stellplatz ligt heel goed. Vlakbij ligt trein-, S- en U-Bahnstation Gesundbrunnen. Je kunt 

hier op de Ringbahn stappen, die rond het centrum rijdt, maar ook op de noord-zuidlijn. Het 

is, net als veel stadscamperplekken, een oud industrieel terrein dat met verlichting en een 

beschilderde schutting ‘bewoonbaar’ gemaakt is. Er wordt met inclusief-tarieven gewerkt: 

naar gelang de lengte van de camper tussen de 21 euro (tot 5 m) en 32 euro (9-12m), 

inclusief stroom, 2 volwassenen. 

Contactgegevens: 

www.wohnmobil-oase-berlin.com 
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Hochstrasse 4 

13357 Berlin-Wedding 

+49 175 24 662 47 

Aanmelden tussen 07.00 en 21.00 uur; reserveringen mogelijk vanaf 3 nachten verblijf. 

 
 

3. Parijs : Camping Indigo Paris. 

Keurige verharde camperplaatsen. Alle faciliteiten aanwezig. Op de fiets sta je in 20 minuten 

onder de Eifeltoren! Nieuw sanitair en goed verdeelde grote plaatsen. Restaurant en bar 

aanwezig. De medewerkers zijn zeer behulpzaam en vriendelijk. 

Contactgegevens: 

Allée du Bord de l'Eau, 75016 Paris, Frankrijk 

Tel.: +33145243000 | E-mail: paris@camping-indigo.com  

 

 

4. Boedapest. Camping Zugligeti Niche 

Zeer gastvrije camping op een unieke plek; oud treinstation. Receptie en restaurant in oud 

tram stationsgebouw. Buiten op het terras kun je gezellig genieten van het heerlijke 

Hongaars ontbijt dat inbegrepen is bij de prijs! De bus naar Boedapest stopt praktisch voor 

de deur en op de camping zijn de buskaartjes te koop. Openbaar vervoer is prima geregeld. 

Contactgegevens: 

Adres: Budapest, Zugligeti út 101, 1121 Hongarije 

Telefoon:+36 1 200 8346 
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5. Rome : VIA CASILINA. 

Goeie uitgebreide camperplaats, met camping winkel, De camperplek bestaat uit een groot 
grasveld waar plek is voor zeker honderd campers. Prijs € 15 per nacht inclusief stroom en 
voorzieningen. Deze camperplaats ligt het dichtste bij het centrum van Rome. 
Contactgegevens: 
Adres: Via Casilina, 700, 00175 Roma, Italië 
Telefoon: +39 06 242 7518 
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