
Etzhorner Krug
Hier wird getagt

Centraal en vlak bij het Zwischenahnse 
meer gelegen

tot het centrum:       350 meter

naar de Zwischenahnse meer:      200 meter

tot het revalidatiecentrum:  1.700 meter 

tot het treinstation:      700 meter

Camperplaats Am Badepark

Am Badepark 1 

 26160 Bad Zwischenahn

Exploitant: 

Bad Zwischenahner Touristik GmbH 

Unter den Eichen 18 

26160 Bad Zwischenahn

Tourist-Information Bad Zwischenahn

(= VVV-Bad Zwischenahn)

Auf dem Hohen Ufer 24

Tel.: 04403 619 159

Fax: 04403 619 158

E-Mail: wohnmobil@bad-zwischenahn-touristik.de

nl.bad-zwischenahn-touristik.de/womo

Centraal
aan het Zwischenahnse meer

Zo vindt u ons
Am Badepark 1

Camperplaats 
Am Badepark

Gedurende het gehele jaar geopend

tips ontspannenontdekken

  Camperplaats Am Badepark

53°11‘11" N /08°00'02" E



Het gezellige Bad Zwischenahn is een erkend kuuroord 

(Moorheilbad) in het noordwesten van Duitsland. Het 

ligt ten westen van Bremen en Oldenburg, en is de 

poort naar het Ammerland, Oost-Friesland en de Oost-

Friese eilanden. Het is gelegen aan het betoverende 

Zwischenahnse meer, wat een oppervlakte van 5,5 km² 

heeft. Rondom het meer loopt een twaalf kilometer 

lang voet- en fietspad, en u kunt op vier plaatsen 

zwemmen. Ook kunt u het meer met een boot verkennen 

en ondertussen aan boord van een heerlijke kop thee 

genieten.

Heerlijk ontspannen
in Bad Zwischenahn

Beleven en ontdekken 
onze recreatiemogelijkheiden

Zelfs zondags: winkelen met plezier
Behalve natuur, wellnessarrangementen en sportacti-

viteiten bieden wij ook plezierige winkelervaringen in 

winkeltjes, boetieken en galerieën welke te voet bereikbaar 

zijn. Bijna altijd zijn deze ook ‘s zondags geopend. Onze 

traditionele feesten, welke in de loop van het jaar gevierd 

worden, zijn net zo geliefd als ons buitengewoon groot sca-

la aan culinaire hoogtepunten; o.a. het traditionele 

‚Smoortaal‘-eten in een authentieke eetgele-

genheid, of genieten in een restaurant voor 

fijnproevers.

Parkeren en genieten

U voelt zich de koning te rijk wanneer u uw kampeerauto 

bestuurt. Maar op een gegeven moment hebt u een 

goede staanplaats nodig. U hebt genoeg van de A1, de 

A28 en de A29: u kunt dan heel dicht bij onze ,,Parel‘‘, 

het Zwischenahnse meer, een staanplaats vinden, zich 

ontspannen en door de stad (op 350 meter afstand) 

slenteren. 

 

,,Park en ride‘‘ betekent bij ons: eerst parkeren, en dan 

per fiets genieten van de bloeiende parken en tuinen. 

Daartoe hebben wij veel bewegwijzerde themaroutes. 

Indien u geen fiets meegenomen hebt, kunt u er een in 

het centrum van Bad Zwischenahn huren. 

- geen reserveringen mogelijk - 

Staanplaats
Laagseizoen: 12 Euro/ dag plus toeristenbelasting

Hoogseizoen (openluchtbad seizoen): 15 Euro/ dag plus 

toeristenbelasting

Slagboom kaart: 5 Euro pand (wordt terugbetaald)

Electricity (alle kosten inbegrepen)

1 Euro/ kWh

Water
inclusief

Afvoer, afval e.d. 
inclusief

Douche / wc
Gedurende de zomer: met de kuurkaart vrije toegang tot 

het aangrenzende openluchtbad ,,Am Badepark‘‘.

50 staanplaatsen
• Grootte der staanplaatsen: vanaf 21 m²  tot 50 m²

• Een moderne toegangsinstallatie en betaalautomaat

• Stroom- en wateraansluiting

• Afvoer via een bodemaansluiting

• Afvoerplaats voor chemisch toilet aanwezig

• Geplaveid en licht hellend

• Honden toegestaan

Betaalmogelijkheden
EC-kaart, Visacard, V Pay, Mastercard, Maestro

Overzicht tarieven
Op een blik


