Tisztelt Hölgyeim és Uraim!
a www.camping.info kemping útmutató Európa egyik vezető kemping oldala, mely a
vendégek értékelései alapján összeállított legkedveltebb kempinghelyeket kínálja. A
www.camping.info oldalon Európa 44 országának több mint 23 000 kempingje található
meg, ezek között 217 magyar kemping is. A legkedveltebb magyar kemping a pápai
Termálkemping.
Termál Camping Pápa (Közép-Dunántúl/Pápa): Magyarországon 1. osztályú minősítés /
www.thermalcamping.de
Az ország legjobb kempingje Magyarországon közvetlenül az új gyógy- és termálfürdő
mellett helyezkedik el. A Camping.Info oldal látogatóinak véleménye szerint a 2004-ben
megnyitott pápai Termál Camping különösen a kulináris élvezetek kedvelői számára vonzó
hely. Az ügyvezető és tulajdonos, Gerhard Hofmann tudja, hogyan kell fejleszteni a
létesítményt a legmodernebb követelményeknek megfelelően. Az ötcsillagos kemping egy
ideje már várakozás nélküli közvetlen bejutást biztosít a termálfürdőbe. Különösen a
családok, a fürdővendégek és az idősek értékelik a magas minőségi követelményeket és
szolgáltatási színvonalat. Jelenleg is terveznek fejlesztéseket a következő szezonra, ilyen
például a nagy sebességű WLAN, az új kemping-étterem és egy csoportos beállóhely. A
kemping 2017-ben 42.000 vendégéjszakát tudott elkönyvelni, ami az előző évhez képest 6 %os növekedésnek felel meg.
Az összes európai top 100 kemping áttekintése: http://hu.camping.info/award
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A publikum szavazása: Ezek Európa legkedveltebb
kempingjei
- Camping.Info Award 2018: Európa legjobb kempingje Ausztriában található
- A publikum által adott díj: 65 554 regisztrált kempinglátogató 141 713 értékelést adott le
(24.01.2018, Friedburg) - Európa legkedveltebb kempingje Ausztriában található. A
www.camping.info kemping útmutató Európa egyik vezető kemping oldala odaítélte a
Camping.Info Awards 2018 díjakat. 44 európai ország 23 000 kempingje közül a Grubhof
(Ausztris, www.grubhof.com) kemping végzett az első helyen, ezt követi a Camping
Hopfensee (Németország, www.camping-hopfensee.de) és a Schlosshof komfortkemping
(Olaszország, www.schlosshof.it).
A Camping.Info Award az európai kempingszakmában a legmegtisztelőbb díjnak számít. A
kitüntetés alapját 65 554 regisztált kempinglátogató összesen 141 713 értékelése
biztosította, melyeket a Camping.Info oldalon adtak le. "A rangsorolás kizárólag a vendégek
értékelései alapján történt. Így a Camping.Info Award egy olyan díj amiely kizárólag a
publikum véleményét tükrözi és kizárólag a vendégelégedettség alapján ítéljük oda", mondta
Erwin Oberascher, a Camping.Info alapítója és ügyvezetője. "Így kicsi és elkötelezett
vállalkozásoknak is jó esélyük van arra, hogy bekerüljenek Európa top 100 kempingjébe és
hogy a vendékek titkos ajánlatként felfedezzék őket." Oberascher büszke a saját maga által

kifejlesztett számítási képletre, mely mindenekelőtt az értékelő szavahihetőségét veszi
figyelembe és így kizárja a manipuláció lehetőségét. Az eredményt befolyásoló további
tényezők az aktualitás és az értékelések száma.
Európa top 10 kempingje:
1. Camping Grubhof / Ausztria / www.grubhof.com
2. Camping Hopfensee / Németország / www.camping-hopfensee.de
3. Genießer- & Komfortcamping Schlosshof / Olaszország / www.schlosshof.it
4. Camping Village Marina di Venezia / Olaszország / www.marinadivenezia.it
5. Panorama & Wellness-Campingplatz Großbüchlberg / Németország / www.freizeithugl.de
6. Naturcamping Spitzenort / Németország / www.spitzenort.de
7. Camping Seiser Alm / Olaszország / www.camping-seiseralm.com
8. Campingpark Südheide / Németország / www.campingpark-suedheide.de
9. Am Rosenfelder Strand Ostsee Camping / Németország / www.rosenfelder-strand.de
10. Camping- & Freizeitpark LuxOase / Németország / www.luxoase.de
Az összes európai top 100 kemping áttekintése: http://hu.camping.info/award
Mintegy Camping.Info
A 24 nyelven megjelenő Camping.Info az évi 14 millió látogatójával egyike Európa
legismertebb kemping honlapjainak. Jelenleg adatbankunkba 23 000 kemping került
bejegyzésre. 2017 végéig kb. 141 000 értékelést adtak le. Ezen kívül a kempingezők közel 217
000 kempingfotót töltöttek fel.
További információk: www.camping.info
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A Camping.Info Award 2018 győztese: Camping Grubhof (Ausztria)
A képek, szövegek és táblázatok a top 100 kempinghez: http://hu.camping.info/award
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