
 

Met een x betekend aanwezig  of toegestaan: 
 

 

   Aanwezig                       

                                          X      x    x     x      x        x         x         x        x      x     x    x     x     x     x   x    x     x 

   Aanwezig                                                                                                 

                                          X       x         x        x        x       x       x       x      x       x         x         x         x   
 

Zonder een x betekend niet aanwezig of niet toegestaan: 
 

 
   Niet  Aanwezig               

 

   Niet   Aanwezig                                  

 

Betekenis icons: 
 

 wifi  openbaar vervoer  snackbar  rolstoel toeg:  buiten zwemgelegenheid 

 binnen bad  wasmasch:  tentenplaats  bbq kookgelegenheid viswater 

restaurant honden honden uitl plaats  camper voorzieningen. winkel 

 roeivijver  fietsverhuur  pinautomaat  vers brood  volledig beschut  

 half beschut  geen beschutting  water op plaats paden verlicht  kluisjes 

 speelpl  speelveld  w/k water  pinnen = p credit card = c allebij = pc  televisie 

 ampere bv: 4-6-10-16  douches  toilettes 
 
                                                                                          
 
               

  
                                                                                                           

   
                                                                                                            
 

 
 
 
 
 



Camping Chrissa 
Griekenland | Delfí 
Als jij je vrienden jaloers wil maken, moet je zeker kamperen op de Griekse Camping Chrissa. Wat is 
het hier mooi zeg! Fantastische uitzichten en zwembad. 
•  33054  Delfí  Griekenland 
•  GPS: 38.47291 / 22.45883 lat./long http://www.chrissacamping.gr  

  
   x      x    x     x      x             x                                         x              x      x         

    
                                                         x       x       x                x               c p  6/20                                                   

Camping Ionion Beach 
Griekenland | Glífa 
Camping met schaduwrijke plaatsen, door hagen van elkaar gescheiden. De plaatsen bij het strand 
hebben weinig schaduw. Er is een 300 m lang en 50 m breed zandstrand. Bij het zwembad staan 
ligstoelen. 
•  27050  Glífa Griekenland  Middagsluiting: 14:00 tot 16:00 
•  GPS: 37.83615 / 21.13318 lat./long http://www.ionion-beach.gr  
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Camping Sikia 
Griekenland | Vólos 
De vlakke standplaatsen op deze sterk hellende terrassencamping liggen onder oude olijfbomen en 
zijn verdeeld over verscheidene terrassen. Sommige kampeerplekken liggen aan het strand, naast het 
restaurant 
•  Kato Gatzea 38  38500  Vólos Griekenland 
•  GPS: 39.31028 / 23.10980 lat./long http://www.camping-sikia.gr/default.asp?PageID=1&lg=2  
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       trailerhelling 
                                                                                                                                

Camping Kouyoni 
Griekenland | Gerakiní 
De camping ligt midden in een olijfgaard. De standplaatsen bevinden zich aan de toegangsweg naar 
het strand en zijn gescheiden door struiken en loof- en pijnbomen. 
•  Gerakiní Beach  63100  Gerakiní Griekenland 
•  GPS: 40.26448 / 23.46319 lat./long http://www.kouyoni.gr/index.htm  
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http://www.chrissacamping.gr/
http://www.ionion-beach.gr/
http://www.camping-sikia.gr/default.asp?PageID=1&lg=2
http://www.kouyoni.gr/index.htm


Camping Gythion Bay 
Griekenland | Gythion 
De langwerpige camping ligt in een oude olijf- en sinaasappelboomgaard, tussen de kustweg en de 
zee. De standplaatsen zijn schaduwrijk, behalve de plaatsen die dicht bij zee liggen. 
•  23200  Gythion Griekenland 
•  GPS: 36.72930 / 22.54500 lat./long http://www.gythiocamping.gr/index.php/nl  
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Camping Erodios 
Griekenland | Pílos 
Het terrein van deze camping is begroeid met jonge beplanting en grenst aan een vogelreservaat. 
Rietmatten zorgen voor schaduw. Diverse standplaatsen hebben zicht op zee. Er is gratis kook- en 
koelgelegenheid 
•  Gialova 24001  Pílos Griekenland 
•  GPS: 36.95273 / 21.69580 lat./long http://www.erodioss.gr  
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Camping Palouki 
De camping heeft vlakke plaatsen onder hoge bomen en halfverharde, verlichte paden. Het terrein ligt aan 
breed zandstrand met eigen parasols. Het restaurant, met uitzicht op zee, biedt ontbijt, vegetarische 
gerechten en biologische wijn. 
•  Palouki-Amaliados  27200  Amaliás Griekenland 
•  GPS: 37.75393 / 21.30591 lat./long http://www.camping-palouki.gr  

   wellness 
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Camping Enjoy Lichnos 
De camping ligt in een baai aan het strand. Op de terrassen en beneden liggen standplaatsen onder 
rietmatten. Voor tenten zijn er schaduwrijke, autovrije plaatsen onder oude olijfbomen.  
Het strand is 250 m lang en bestaat uit grof zand en ligt in een baai tussen beboste hellingen.  
Tentkampeerders moeten hun auto elders op het terrein parkeren. 
•  48060  Párga Griekenland 
•  GPS: 39.28158 / 20.43420 lat./long http://www.enjoy-lichnos.net  

   trailerhelling 
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http://www.gythiocamping.gr/index.php/nl
http://www.erodioss.gr/
http://www.camping-palouki.gr/
http://www.enjoy-lichnos.net/


Thalatta Kalamitsi Village 
Griekenland | Kalamítsion 
Het uitgestrekte terrein van de camping heeft veel standplaatsen onder hoge naald- en loofbomen. 
Twee rijen standplaatsen liggen op het brede strand. Op de camping is geen drinkwatervoorziening. 
•  63072  Kalamítsion Griekenland 
•  GPS: 39.98758 / 23.98703 lat./long http://www.thalattacamp.gr/en/pages/photogallery  

  
   x                                           x                                         x                    
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Camping Delphi 
Griekenland | Delfí 
Onder pijnbomen, eucalyptusbomen en rietmatten gelegen terrassencamping met weids uitzicht op de 
baai van Itéa en velden vol olijfbomen. Bij het zwembad is een ligweide met stoelen. 
•  4th km Delphi Itea road  33054  Delfí  Griekenland 
•  GPS: 38.47863 / 22.47473 lat./long http://www.delphicamping.com/index.php/nl  
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Camping Kalami Beach 
Griekenland | Igoumenítsa 
Terrassencamping tussen straat en strand, met verschillende soorten bomen. Op het eerste terras en op 
het tweede terras zijn autovrije standplaatsen. Het eerste terras ligt aan het strand. 
•  Platariá Postbox nr. 8  46100  Igoumenítsa Griekenland 
•  GPS: 39.47359 / 20.24081 lat./long http://www.campingkalamibeach.gr/en/index.html  
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Camping Finikes 
Griekenland | Finikounda 
Deze rechthoekige camping is begroeid met jonge aanplant van o.m. palmbomen, populieren en 
moerbeibomen. Rietmatten zorgen voor schaduw, ook bij de standplaatsen voor grote campers. 
•  National Road Methoni-Finikounda  24006  Finikounda Griekenland 
•  GPS: 36.80283 / 21.78098 lat./long http://www.finikescamping.gr/en  
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http://www.thalattacamp.gr/en/pages/photogallery
http://www.delphicamping.com/index.php/nl
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http://www.finikescamping.gr/en


Elena's Beach Camping 
Tussen het terras van het restaurant en het smalle kiezelstrandje liggen de standplaatsen onder enkele olijf- 
en eucalyptusbomen en zonneschermen van matten. Tegen de helling ligt een aantal terrassen. Gunstig 
gelegen voor de veerboot. Er is uitzicht over de baai van Plataria. 
•  46100  Platariá Griekenland Middagsluiting: 15:00 tot 17:00 
•  GPS: 39.46004 / 20.26151 lat./long  http://www.campingelena.gr/index.html  

   trailerhelling 
   x      x    x     x                     x                                          x                     x     

    koelkasten te huur 
   X                         x                                  x        x                      x               

Camping Meteora Garden 
Griekenland | Kalambáka 
De camping beschikt over schaduwrijke standplaatsen van verschillende grootte. De plaatsen bieden 
uitzicht op het Meteora-klooster. Het terras ligt onder begroeiing van druivenranken. 
•  Kastraki E92  42200  Kalambáka Griekenland 
•  GPS: 39.70819 / 21.60866 lat./long http://www.camping-meteora-garden.gr  

  zeer mooie omgeving 
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Camping Póros Beach 
Griekenland | Póros 
Landelijk gelegen camping in een baai. Vanaf de receptie en zwembad gaat een eenrichtingsweg ca. 
30 m steil omlaag naar het bij de zee liggende terrein. 
•  Mikros Gialos  31100  Póros Griekenland 
•  GPS: 38.63991 / 20.69555 lat./long http://www.porosbeach.com.gr  
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Camping Vrachos Kastráki 
Griekenland | Kastráki 
Aan de voet van de imposante rotsformaties van Meteora ligt camping Vrachos in de schaduw van 
grote bomen. De camping bestaat al sinds 1965. De rust op het terrein is een verademing. 
•  42200  Kastráki Griekenland 
•  GPS: 39.71279 / 21.61624 lat./long  
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http://www.campingelena.gr/index.html
http://www.camping-meteora-garden.gr/
http://www.porosbeach.com.gr/


Camping Village Kalamitsi Beach 
Camping Village Kalamitsi Beach is een camping in Préveza, Epirus, gelegen bij zee. De camping heeft plaatsen 
met schaduw en met enige schaduw. Camping Village Kalamitsi Beach ligt nabij een zandstrand. Er is 
mogelijkheid tot het huren van Studio's. 
•  48100 / Preveza Griekenland 
•  GPS: 38°58'26"N 20°42'57"E  http://www.campingkalamitsi.eu  

Camping Apollon 
Camping Apollon is een camping in Delphi, Centraal-Griekenland. Deze terrassencamping heeft plaatsen met 
afbakening, met schaduw en met enige schaduw. Er is mogelijkheid tot het huren van tenten, caravans en 
bungalows. De camping beschikt over een sportterrein. 
•  33054 / Delphi Griekenland 
•  GPS: 38°29'2"N 22°28'31"E  http://www.apolloncamping.gr/site  

Camping Koroni 
Camping Koroni is een camping in Koroni, Peloponnesos, gelegen bij zee. Deze terrassencamping heeft 
plaatsen met schaduw en met enige schaduw. Camping Koroni ligt nabij een zandstrand. Er is mogelijkheid tot 
het huren van tenten. 
•  24004 / Koroni/Messinias Griekenland 
•  GPS: 36°47'57"N 21°57'0"E  http://www.koronicamping.com  

 Camping Anemomilos 
Camping Anemomilos is een camping in Finikounta, Peloponnesos, gelegen bij zee. De camping heeft plaatsen 
met afbakening, met schaduw en met enige schaduw. Anemomilos ligt nabij een zandstrand en een 
kiezelstrand. Er is mogelijkheid tot het huren van bungalows. 
•  24006 / Finikounda Griekenland 
•  GPS: 36°48'21"N 21°48'0"E  Camping Anemomilos  

Camping Mitari 
Camping Mitari is een camping in Nikiti, Centraal-Macedonië, gelegen bij zee. Deze terrassencamping heeft 
plaatsen met schaduw en met enige schaduw. Mitari ligt nabij een zandstrand. De camping beschikt over een 
sportterrein. 
•  63088 / Nikiti Griekenland 
•  GPS: 40°8'35"N 23°44'8"E  http://www.mitari.gr  

Camping Nicolas I 
Camping Nicolas I is een camping in Palaiá Epídavros, Peloponnesos, gelegen bij zee. De camping heeft 
plaatsen met schaduw en met enige schaduw. Nicolas I ligt nabij een kiezelstrand. Er is mogelijkheid tot het 
huren van kamers en Studio's. 
•  21059 / Ancient Epidavros Griekenland 
•  GPS: 37°37'49"N 23°9'25"E  http://www.nicolasgikas.gr  

http://www.campingkalamitsi.eu/
http://www.apolloncamping.gr/site
http://www.koronicamping.com/
http://nl.camping.info/griekenland/peloponnesos/campsite-anemomilos-20658
http://www.mitari.gr/
http://www.nicolasgikas.gr/


Chrissa Camping 
Chrissa Camping is een camping in Delphi, Centraal-Griekenland. Deze terrassencamping en camping met 
hellend terrein heeft plaatsen met schaduw en met enige schaduw. Er is mogelijkheid tot het huren van 
appartementen en bungalows. 
•  33054 / Delphi/Fokis Griekenland 
•  GPS: 38°28'21"N 22°27'43"E  http://www.chrissacamping.gr  

 Delphi Camping 
Delphi Camping is een camping in Delphi, Centraal-Griekenland. Deze terrassencamping heeft plaatsen met 
afbakening, met schaduw en met enige schaduw. Er is mogelijkheid tot het huren van caravans. 
•  Delphi-Itea Road 33054 / Delphi Griekenland 
•  GPS: 38°28'41"N 22°28'30"E  http://www.delphicamping.com  

Camping Nicolas II 
Camping Nicolas II is een camping in Palaiá Epídavros, Peloponnesos, gelegen bij zee. Deze terrassencamping 
heeft plaatsen met schaduw en met enige schaduw. Nicolas II ligt nabij een kiezelstrand. Er is mogelijkheid tot 
het huren van caravans. 
•  Nikolaou Pitidi 21059 / Ancient Epidavros/Argolida Griekenland 
•  GPS: 37°37'4"N 23°9'30"E  http://www.nicolasgikas.gr/nicolasII.php?langid=1  

Camping Meltemi 
Camping Meltemi is een camping in Gýtheio, Peloponnesos, gelegen bij zee. De camping heeft plaatsen met 
schaduw en met enige schaduw. Camping Meltemi ligt nabij een zandstrand. Er is mogelijkheid tot het huren 
van trekkershutten en bungalows. De camping beschikt over een sportterrein. 
•  Highway Gythion-Areopoli 23200 / Gythion/Lakonias Griekenland 
•  GPS: 36°43'50"N 22°33'11"E  http://www.campingmeltemi.gr  

Lacara Camping 
Lacara Camping is een camping in Vourvourou, Centraal-Macedonië, gelegen bij zee, in het bos en aan een 
rivier/beek. De camping heeft plaatsen met afbakening, met schaduw, zonder schaduw en met enige 
schaduw. Lacara Camping ligt nabij een zandstrand en een kiezelstrand. Er is mogelijkheid tot het huren van 
stacaravans en bungalows. De camping beschikt over een sportterrein. 
Akti Koutloumoussi 
•  63088 / Vourvourou Griekenland 
•  GPS: 40°10'12"N 23°51'14"E  http://www.lacaracamping.gr/en  
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