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GULPEN KAMPEREN

Zuid-Limburg: je zal er maar vakantie vieren. Schilderachtige landschappen, bruisen-

de steden, ieniemienie dorpjes en een bourgondische keuken vechten om je aandacht. 

En of je nu komt voor rust of actie en als gezin of senior; hier valt voor iedereen van 

alles te beleven.

Tekst: Marc Erwich | Fotografie: ANWB Beeldbank 

09.00 uur

Dat is nog eens wakker worden met uitzicht! 
Ja, Panorama Camping Gulperberg doet zijn 
naam eer aan. Gelegen op de zonnige zuid-
helling van de 157 meter hoge Gulperberg 
overzie je vanaf je standplaats het bosrijke 
Limburgse Heuvelland. Dat wordt dus buiten 
ontbijten. Op het terras van je luxe Panorama 
Chalet, of gezellig met de familie voor de ca-
ravan: met lekkere broodjes en vers geperste 
jus d’orange van de campingwinkel begint je 
dag pas goed. Haast? Ben je gek. Aan het de-
cor van het lieflijke en glooiende landschap 
valt wel te wennen.
 
10.30 uur

What’s next? Aan keuze geen gebrek. De om-
geving kent een uitgebreid activiteitenpalet, 
maar ook een dagje camping vliegt voorbij. 
Om echt wakker te worden neem je een frisse 
duik in het buitenbad. De kleine gasten ver-
maken zich onder de paddenstoeldouche in 
het kinderbad. Toch liever even dutten? Ga 

dan gestrekt op een van de ligbedden of leg 
je handdoek uit op de ruime zonneweide. Bij 
een zomers buitje wijk je gewoon uit naar 
buurman Mosaqua, een subtropisch zwempa-
radijs. Toegang: gratis! Terwijl de kinderen 
van de glijbanen zoeven, kom je als ouder tot 
rust in de stoomcabine, whirlpool of infrarood-
cabine.
 
12.00 uur

Uitgespetterd? Hoog tijd voor ander vermaak! 
Een enthousiast animatieteam organiseert tal 
van activiteiten voor jong en oud(ers), waar-
door er voor iedereen genoeg te kiezen valt. 
Peutergym in het zwembad, ondergronds 
mountainbiken voor kinderen vanaf een jaar 
of 8, poolparty’s voor tieners en een Limburg-
se schlagershow voor de ouders: diversiteit 
ten top.
Je zou haast vergeten wat voor fantastische 
mogelijkheden (de omgeving van) Gulpen 
biedt. Volg tussen de groene heuvels de kron-
kelende weg naar het historische dorp, gety-
peerd door de fraaie ligging tussen de 
riviertjes De Geul en De Gulp. Pik een terras-
je aan het water, bekijk de markante monu-
menten en shop in sfeervolle winkeltjes.
Maar Zuid-Limburg heeft meer aantrekkelij-
ke pijlen op zijn boog voor een dagje uit. Fiet-
sers en wandelaars hebben een ongekende 
keuze uit schitterende routes. Het vijfsterren-
landschap van het Limburgse Heuvelland 
trakteert de recreant op zonnige krijthellin-
gen met prachtige vergezichten, kabbelende 
beekjes, wijngaarden, groene weides en nos-
talgische dorpjes. Liefhebber van het ruigere 
werk? Pak dan de mountainbike. De pittige 
hellingen en het zware terrein geven je maar 
één optie: stoempen op die pedalen! Is dit ei-
genlijk wel Nederland?
Ook als je kiest voor een ‘citytrip’, is de kans 
groot dat je jezelf deze vraag stelt. Want in 
Maastricht – slechts een half uurtje rijden – is 

PIK EEN 
TERRASJE 
AAN HET 
WATER

GLAMPING
Kamperen met glamour: op Panorama Camping Gulperberg kan 
het. In stijlvolle chalets combineer je het campinggevoel met de 
luxe van thuis. De verschillende chalets bieden plaats aan 4 t/m 6 
personen en zijn volledig ingericht met toilet en badkamer, woonka-
mer met open keuken, twee of drie slaapkamers en een eigen ter-
ras. Voor het spectaculairste uitzicht boek je het Panorama Chalet. 
Ook de Woodlodge, een luxe trekkershut voor 2 tot 4 personen, is 
van alle gemakken voorzien: een eigen toilet, wasbak, een tweeper-
soons bed, een uitklapbare slaapbank en een eigen terras. Met klei-
ne kinderen op vakantie? Zij hebben de tijd van hun leven in de 
Kabouter Plop familietent.

LEZERSAANBIEDING
Boek vóór 1 mei 2015 en ontvang 10% korting op de verblijfskosten. 
Vermeld tijdens uw boeking de code ANWB01. U kunt telefonisch 
boeken (043-4502330) of via internet (www. gulperberg.nl).
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het bourgondisch genieten: restaurants, cafés 
en terrasjes in overvloed. En dat in een stad 
waar de geschiedenis bijna tastbaar is. Maar 
ook steden als Aken, Luik, Heerlen en Val-
kenburg liggen om de hoek. Keuzestress! 
 
18.30 uur

Of je nu een inspannende tocht hebt ge-
maakt, of genoten van het goede (vakantie)
leven: ’s avonds gaat de maag weer knorren. 
Gelukkig weten Limburgers wat goed eten 
(en drinken!) is. Hier combineren ze heerlijke 
streekproducten met wijn van eigen land en 
bier uit eigen brouwerij. Ook de chef-koks op 
de camping bereiden in het restaurant van de 
camping op ambachtelijke wijze verse streek-
gerechten. Een frietje of zelfgemaakte pizza 
afhalen kan natuurlijk ook. 

GAAN WE 
MORGEN 

WEL OF NIET 
NAAR HET 
DRIELAN-
DENPUNT?

PANORAMA CAMPING  
GULPERBERG
Berghem 1, 6271 NP Gulpen 
www.gulperberg.nl,  
T: 043-450 2330 

BIERTJE?
Op slechts 1 km van de camping ligt de 
Gulpener Bierbrouwerij. Leer alles over 
het brouwproces en geniet tijdens de 
proeverij van het goudgele vocht, www.
gulpener.nl. Kun je er geen genoeg van 
krijgen? Dan moet je zeker naar de Gul-
pener Bierfeesten, www.gulpenerbier-
feesten.nl

ZUID-LIMBURG
In Zuid-Limburg is er op elk moment 
van het jaar van alles te doen. Wil je 
weten wat? Bekijk dan zeker de website 
van VVV Zuid-Limburg: www.vvvzuid-
limburg.nl

NACHT VAN GULPEN
Wandelaars opgelet! Want in juni vindt 
het jaarlijks terugkerende evenement 
de ‘Nacht van Gulpen’ plaats. Deze 
nachtelijke wandelklassieker van 70 ki-
lometer behoort tot een van Nederlands 
grootste langeafstandswandelevene-
menten. Het is géén wedstrijd; de dui-
zenden deelnemers komen vooral om de 
grandioze sfeer van dit wandelfestijn 
mee te maken. 

Zie: www.nachtvangulpen.nl

21.00 uur

Uitbuiken met een goed glas wijn, de lang-
zaam ondergaande zon die de hemel oranje-
rood kleurt en in de verte het wegstervende 
geluid van een kerkklok: met een beetje fan-
tasie zit je in Toscane. In stilte denk je na over 
wereldproblematiek: morgen wel of niet naar 
het drielandenpunt, de klimmuur of het on-
dergrondse grottenstelsel, uitslapen of de 
wekker? Ach, de avond is nog jong en je 
neemt nog een slok. Vakantie zoals vakantie 
hoort te zijn. •


