Kære gæster
Campingguiden www.camping.info en af Europas førende, har kortlagt de mest populære
campingpladser på baggrund af gæstevurderinger. På internetportalen www.camping.info
kan du se mere end 22.000 campingpladser i 44 europæiske lande, bland andet også 484
danske campingpladser. Skiveren Camping i Ålbæk blev valgt som den mest populære
danske campingplads.
Skiveren Camping (Nordjylland/Ålbæk): Europa nr. 79 / Danmark nr. 1 / www.skiveren.dk
I følge Camping.Info 2018 er campingpladsen ved Skagen Danmarks bedste. Sidste år lå den
lige under top 100, men i år har den bedste campingplads i Danmark opnået plads 79 blandt
de europæiske pladser. Desuden var pladsen i den aktuelle bedømmelse bedst egnet til
gæster med hunde. Christian Skiveren grundlagde campingpladsen i 1958, og den ledes i dag
i tredje generation af Bruno Rytter Skiveren. Skiveren Camping ligger direkte ved
Vesterhavet, og her, nyder særligt ældre campister og par de skønne omgivelser.
Velgørenhedsprojektet "Kid Camper" blev etableret for at gøre det muligt for børn, der har
oplevet sygdom, svigt, mobning eller lignende på tætteste hold, at opleve en anderledes
ferie.
Se alle europæiske top-100 campingpladser her: http://da.camping.info/award
***

Publikumsvurderinger: Her er Europas mest populære
campingpladser
- Camping.Info Award 2018: Europas bedste campingplads ligger i Østrig
- Publikumspris: 65.554 registrerede campinggæster afgav 141.713 vurderinger
(24.01.2018, Friedburg) - Europas mest populære campingplads ligger i Østrig. Det har
campingguiden www.camping.infoen af Europas førende, kortlagt som et led i Camping.Info
Awards 2018. Blandt mere end 22.000 europæiske campingpladser i 44 lande gik plads 1 til
Camping Grubhof (Østrig, www.grubhof.com), fulgt af Camping Hopfensee (Tyskland,
www.camping-hopfensee.de) og Komfortcamping Schlosshof (Italien, www.schlosshof.it).
Camping.Info Award er en af de mest eftertragtede priser i den europæiske
campingbranche. Prisen tildeles på baggrund af 65.554 tilfredse registrerede
campinggæster, der på Camping.Info har afgivet i alt 141.713 vurderinger. "Det er
udelukkende gæsternes vurderinger, der bestemmer placeringen. Camping.Info Award er
altså en ren publikumspris, det er udelukkende kundetilfredsheden, der tæller", forklarer
Erwin Oberascher, Camping.Infos grundlægger og administrerende direktør. "På den måde
har også små, engagerede pladser gode chancer for at komme blandt Europas top-100
campingpladser og blive opdaget som et godt tip." Erwin Oberascher er stolt over
beregningsformlen, som han selv har udviklet, og som især tager højde for bedømmerens
pålidelighed og således forhindrer manipulation. Andre faktorer, der har indflydelse på
resultatet, er aktualitet og antal vurderinger.

Top-10 campingpladser i Europa:
1. Camping Grubhof / Østrig / www.grubhof.com
2. Camping Hopfensee / Tyskland / www.camping-hopfensee.de
3. Genießer- & Komfortcamping Schlosshof / Italien / www.schlosshof.it
4. Camping Village Marina di Venezia / Italien / www.marinadivenezia.it
5. Panorama & Wellness-Campingplatz Großbüchlberg / Tyskland / www.freizeithugl.de
6. Naturcamping Spitzenort / Tyskland / www.spitzenort.de
7. Camping Seiser Alm / Italien / www.camping-seiseralm.com
8. Campingpark Südheide / Tyskland / www.campingpark-suedheide.de
9. Am Rosenfelder Strand Ostsee Camping / Tyskland/ www.rosenfelder-strand.de
10. Camping- & Freizeitpark LuxOase / Tyskland / www.luxoase.de
Se alle europæiske top-100 campingpladser her: http://da.camping.info/award
Om Camping.Info
www.camping.info er den mest besøgte campingguide i de tysksprogede områder (mere end
14 millioner besøg i det forgangne år) og den andenmest besøgte camping-side i hele
Europa. I øjeblikket er der registreret 22.000 campingpladser på Camping.Info’s database.
Ved slutningen af 2017, er der afgivet ca. 141.000 vurderinger af pladser. Derudover har
campinggæster uploadet omkring 217.000 billeder.
Flere oplysninger: www.camping.info

***

Førstepladsen hos Camping.Info Award 2018 går til: Camping Grubhof (Østrig)
Billeder, tekster og tabeller til top-100 campingpladserne: http://da.camping.info/award
***
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