Campingpladser i Tyskland

Naturcamping
Malchow**

SE DE TYSKE REGIONER HER:

Region Mecklenburg-Vorpommern

klik på kortet for forstørrelse

Til andre campingpladser i denne
region
Tilbage til europæisk regionsoversigt
Internet:

Helårsåben: ja
Åbningsperiode
:- - -

i zone ved
restauranten

Alt efter kalenderen
kan
periodetidspunkter
svinge, se evt.
pladsens
hjemmeside for
nøjagtig aktuel
periode.

Mobil
bredbånd:
4G

Kreditkort: Ja

Kommunikation
:

FAKTARUDEN:

Telf.: (+49)
039932 49907

E-mail: klik her

Hjemmeside: klik
her.

legeplads, lystfiskeri, morgenbrød service, baby puslerum,
opvaskeplads, komplet vaskeri, minimarkedet har alt det
nødvendig - endda campingtilbehør, nyrenoveret servicehus,
fiskerenserum, badestrand, pub, læseværelse, cykeludlejning.

GPS: Koordinater, decimal:
53.492202, 12.374533

GPS:GSM (grader,minutter sekunder):
53° 29' 31.9272'' N, 12° 22' 28.3188'' E

Højde: 66 m.o.h.
Koordinaterne er kontrolleret af redaktionen i terrænet.

Adresse: Zum Plauer See 1, 17213 Malchow

BESKRIVELSER:
En lille og hyggelig plads i naturen, omgivet af skov og med et smalt åben bælte ned
mod en lille strand., hvor der er ryddet for siv. Badesko vil jeg anbefale. Tilkørsel det
sidste stykke er en rystende oplevelse, men ved meget langsom kørsel ingen
problemer. Ulejligheden lønner sig. Der er fine træer hele vejen rundt, det er nok
derfor at man kun sjældent hører noget "udefra". Hele det omgivende område er
meget smukt med masser af søer, der delvis forbindes af naturlige eller gravede

kanaler.
Flemming Jensen Møller, Hvidovre.

Vi var her i sensommeren. Tilkørslen var rædselsfuld, vi fik erstattet nogle kopper, som
hoppede ud fra skabet. Her kunne vi virkelig nyde roen i sin fulde udstrækning, der
var heller ikke så mange gæster. Abeskoven og sommerkælkebanen var en oplevelse
for ungerne.
kilde iflg. aftale med www.camping.info

Udseende: let bølget terræn med græs underlag og grøn randbeplantning,
standpladser 90-150 kvm. Der lægges stor vægt på naturnærhed.
Kapacitet: 120 turist standpladser plus 85 fastliggere i særskilt område. 6
ferielejligheder.
Plusser (+): nem afregning af forbrug via magnetisk depositum, rolig beliggenhed,
god position til at nå færgen mod nord.
Minusser (-): ingen pool, meget ujævn tilkørsel (200 m. evt skader godtgøres af

pladsen), motorvej kan til tider høres,

www.campisternes-rejseportal.eu – hjælper altid gerne
Særlige tilbud:
lejrchef: bor på stedet
Nærmeste større by: Malchow (5 km), Rostock ( ? km)

Medlem af organisation: Campingtour MV,
Samarbejder (rabataftaler) med:
Campingpas: - - - - rejsepas eller anden billed ID

Artikler,
Pristildelinger:

Sociale medier:

tilknyttet denne plads:
--------

Tilkørselsforhold: dårlig grusvej 200 m
Seværdigheder: Malchow
Alm. vurdering: hyggelig plads, med afstande mellem enhederne hvor man får en
følelse af at komme hinanden ved, flink betjening. Det sanitære er forbilledlig.

Afstande: (klik på link for rutevejledning):
134 km fra Gedser Færge
307 km fra Sønderjyske Motorvej Padborg
844 km fra Oslo

89,4 mil fra Stockholm
Afstande over vand med færge(r) er iberegnet totaldistancen.
Afstanden er udmålt på Google-maps, og skal opfattes som vejledende. Reelle afstande
kan afvige herfra.

Siden oprettet eller opdateret den 27. november 2018 . Data er indført som gældende denne dag.
Redaktionen påtager sig intet ansvar for fejl eller ikke indberettede data, men retter/tilføjer gerne efter
meddelelse herom. Kritiske udtalelser er ikke nødvendigvis redaktionens.

Fotos: ( med blå ramme kan de forstørres ved at klikke på dem)
Billederne er fra campingpladsen og omegn, Der kan være forklarende tekst på billederne

alle fotos og film copyright www.campisternes-rejseportal.eu, Campingpladsern (alle).

Dine billeder kan også komme på "lystavlen" her. mail dem her

