Hartelijk welkom!
Hartelijk dank voor uw getoonde interesse in onze camping. Wij hopen dat u na het doorlezen van deze folder net zo enthousiast bent
als wij over onze camping zijn en besluit om uw vakantie hier te komen doorbrengen. Wij zullen onze uiterste best doen om u een aangenaam verblijf op onze camping te bezorgen.
Sinds oktober 2008 zijn wij, Hendrik en Karin Smits, de trotse eigenaars van deze camping. De camping ligt mooi gelegen in het Nagolddal, aan het riviertje de Nagold, in het noorden van het Zwarte
Woud met in de nabije omgeving volop mogelijkheden voor leuke
uitstapjes. Uitgestrekte bossen, ruisende beken, volop wandel, - en
fietspaden. Maar ook leuke stadjes, mooie musea en diverse pretparken en dierentuinen. Kortom voor elk wat wils. Meer informatie
hierover vindt u verderop in de folder.
Onze camping is een kleinschalige, familiecamping. De activiteiten op
de camping zijn vooral gericht op kinderen tot ongeveer 12 jaar. Op
de camping zelf is een restaurant aanwezig. Winkels, dokter, postkantoor etc. vindt u op ongeveer 2 kilometer afstand.
In de folder vindt u veel informatie over de camping en de omgeving. Mocht u na het doorlezen van de folder nog vragen hebben
dan kunt u ons altijd bellen of mailen.
Hendrik en Karin Smits
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Bezoek eens het altijd schitterende
Zwarte Woud. Voorjaar, zomer,
herfst of winter: ieder jaargetijde
heeft hier een ongekende charme.
Honderden kilometers uitgezette
wandel- en fietspaden nodigen u uit
tot het maken van schitterende
tochten. Ook “Nordic-walking” en
mountainbiking zijn hier geliefde
sportieve activiteiten.

Tientallen schilderachtige dorpjes
liggen binnen een straal van 30km,
maar ook grotere steden zoals
Stuttgart en Tübingen zijn zeker
een bezoek waard.

Camping Carpe Diem is gelegen in
het Nagold dal aan de rand van het
middeleeuwse
lieflijke
plaatsje
Wildberg en aan de doorgaande
weg naar Nagold. Omgeven door
een prachtig landschap met weiden
en uitgestrekte bossen, heldere
beekjes en riviertjes.
De camping beschikt over 90 afgebakende plaatsen en een kampeerveld. Alle plaatsen zijn voorzien van
een 16 amp. stroom- en water aansluiting.

Faciliteiten op de camping o.a.:
Zwembad (1/7-31/8), speeltuin,
Gaststätte met Hollandse snacks,
salades en diverse Duitse lekkere
gerechten. Verder vindt u bij ons
een terras, tafeltennis, mountainbike-verhuur en een wasmachine en
droger.
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Leuke dorpen en steden in de omgeving!
De keuze is groot maar onderstaande dorpjes en steden zijn o.a. een bezoekje meer dan waard.
Wildberg:
Pittoresk stadje wat tegen de berg gebouwd is met kleine steegjes en een
oude slotruïne. Wildberg is vooral bekend als “Schäferlaufstadt” In de omgeving treft u dan ook vaak schaapsherders met hun kuddes aan.
Calw:
Vele vakwerkhuizen karakteriseren het centrum van Calw.
Nagold:
Leuk stadje met een compleet vernieuwd centrum, vele winkels en terrassen. Op woensdag en zaterdag vindt men hier ook een markt.
Altensteig:
Prachtig stadje met historisch centrum. In de omgeving vindt u forellen
visvijvers.
Neubulach:
Schwarzwald stadje met een oude zilvermijn.
Tübingen:
Schitterende authentieke studentenstad. Absoluut
een aanrader.
Freudenstadt:
Hoger gelegen stad waar in de winter volop aan wintersport gedaan wordt.
Ook is hier het “Panoramabad”: een schitterend zwemparadijs.
Pforzheim:
Bekende goud en sieraden stad.
Stuttgart:
Hoofdstad van Baden-Wurttemberg. Biedt u vele mogelijkheden om te winkelen of musea te bezoeken.
Baden-Baden:
Een schitterende tocht (c.a. 70km) door het Zwarte Woud voert u naar deze prachtige, rijk historische stad.
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Diversen:
(Kinder) activiteiten
In het hoogseizoen organiseren wij van 14 juli tot 18 augustus dagelijks
twee eenvoudige kinderactiviteiten tot een leeftijd van ongeveer 12 jaar.
Wandelen
Wildberg en omgeving lenen zich bij uitstek voor het maken van een fijne
wandeling. Wandelkaarten en tips zijn bij ons verkrijgbaar.
Mountainbike
De omgeving leent zich uitstekend voor het maken van mooie mountainbike toeren. Hiervoor verhuren wij zelf mountainbikes. U zou hier vast eens
kunnen kijken voor tochten in de omgeving.
Verse broodjes.
Wij bakken dagelijks verse broodjes voor u welke u elke dag kunt bestellen
tot 20:00 uur. Tijdens keukenopeningstijden kunt u altijd vers stokbrood
bestellen voor bij de barbeque.
Kulturbahn:
Het treintje door het Nagoldtal. Voor ongeveer € 25,00 kunt u met 5 personen de hele dag van deze trein gebruik maken.
Horeca op de camping
Op de camping is een Stüble waar o.a. Hollandse snacks en typische Duitse, authentieke gerechten geserveerd worden. Gezellig en lekker als u zelf
eens geen zin heeft om te koken. Ook kunt u hier,
als de drukte op het terras het toelaat, snacks afhalen.
Daarnaast kunt u bij mooi weer op ons terras genieten van een hapje en een drankje of een heerlijke ijscoupe.
Zwembad
Het zwembad is dagelijks geopend van 8.00 uur tot 20.00 uur. Het grote
bad is alleen voor geoefende zwemmers. Bij het zwembad is geen toezicht
van een badmeester, gebruik is voor eigen risico.
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Uitstapjes
In de omgeving van Wildberg heeft u vele mogelijkheden voor een uitstapje.
Waldklettergarten: Enzklosterle of Herrenberg
Barfußpark:

Dornstetten

Riesenrutschbahn/ Adventuregolf: Enzklösterle
Zilvermijnen:

Neubulach

Pretpark Tripsdill: Cleeborn
Europapark:

Rust bij Freiburg

Legoland:

Günzburg bij Ulm

Uhrenmusem/ Schmuckwelten: Pforzheim
Mercedesmuseum /Porschemuseum: Stuttgart
Indoor-karting:

Gärtringen

Div.musea:

o.a. Wildberg; Stuttgart

Div. dierentuinen: Karlsruhe, Stuttgart, wildpark in Pforzheim

Uitgebreide toeristische informatie kunt u ook vinden op:
www.schwarzwald-tourist-info.de
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Prijslijst 5 juli / 25 augustus
2019
Kampeerplaats, incl., tent / caravan,
auto, 2 pers. & stroom

€ 28,00

Extra volwassene

€ 5,50

Extra Kind tot 12 jaar

€ 3,50

Extra Kind tot 2 jaar

gratis

Hond (aangelijnd)

€ 2,50

Douche

€ 0,50

Bijzettentje

gratis

Reserveringskosten
€ 7,50
Prijzen per dag incl. zwembad, gratis warm afwaswater, stroom- en
wateraansluiting.
Prijslijst voor/na seizoen 2019
Kampeerpl, incl., tent / caravan, auto, 2 pers. & 4 Kw stroom€ 19,00
Extra volwassene

€ 4,00

Extra Kind tot 12 jaar

€ 3,00

Extra Kind tot 2 jaar

gratis

Hond (aangelijnd)

€ 2,00

Douche

€ 0,50

Bijzettentje

gratis

Verhuur tenten en caravans
Op onze camping verhuren wij 3 ingerichte tunneltenten, 1 tourcaravan, 2 blokhutten en een stacaravan. Deze laatste heeft eigen sanitair. De tenten / caravans zijn volledig ingericht waardoor u alleen
zelf voor beddengoed en handdoeken hoeft te zorgen.
Voor de 3 tenten, blokhutten en
tourcaravan is men aangewezen op
het campingsanitair
Alle actuele prijzen en beschikbaarheid van de tenten & huurcaravans
kunt u hier vinden.

Reserveringskosten
€ 7,50
Prijzen per dag incl. gratis warm
afwaswater, stroom- en wateraansluiting.
Wij zijn aangesloten bij de CCI,.
ACSI-CampingCard & Best Deal
campingcard
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Ligging Wildberg.
Slechts 600 km. van Utrecht

HENDRIK EN KARIN SMITS
MARTINSHÖLZLE 6-8
72218 WILDBERG
SCHWARZWALD
DEUTSCHLAND
TEL: 0049 (0) 7054 931851
WWW.CAMPINGCARPEDIEM.DE
mail: campingcarpediem@live.de

Camping Carpe Diem:
Zorgeloos kamperen en genieten
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