
Seencamping Krauchenwies
Uw 4-sterren-camping op de Schwäbische Alb



Seencamping Krauchenwies

Seencamping Krauchenwies ligt op een 

effen, door struiken en hagen afgebakend 

weideterrein direct aan de oever van het 

Ablacher meer. 

Het meer is met ligweide, kiezelstrand en 

loopplank beschikbaar voor alle camping-

gasten om te zwemmen en te vissen. 

Seencamping Krauchenwies biedt120 

staanplaatsen voor campers en 

woonwagens en twee tentenweiden.

Buishotels, slaapvaten, bungalows, holiday 

homes en verschillende uitgeruste 

huurtenten voltooien ons accommodatie 

aanbod. 



Facilities
Onze camping beschikt over een verzorgd 

sanitair bereik met individueele douches.

Een winkel biedt campingmaterialen, 

levensmiddelen, koffie, dranken, ijs en 

cosmetica aan.  

Verder is er een wasruimte met wasmachines, 

drogers en afwasmogelijkheden.

Ook een verblijfsruimte en een speelplaats 

voor kinderen zijn beschikbaar. Voor sportieve 

activiteiten zijn er een boules baan, diverse 

balspeelvelden, een gigantische trampoline, 

en een tafeltennistafel.

De gemeente Krauchenwies biedt alles wat 

voor de basisvoorziening nodig is. U vindt 

daar een supermarket, een slagerij, een 

bakkerij, een postkantoor, een bank en artsen.



Op onze camping staan 53 staanplaatsen 

voor campers en woonwagens ter 

beschikking.

De staanplaatsen zijn royaal bemeten met 

80 – 95 m² en ook voor grote campers 

geschikt.

De grond is grasveld, de opritten zijn 

breed en bieden voldoende ranger-

mogelijkheiden.

Stroomaansluitingen en aansluitingen vor 

vers en afvalwater zijn er vorhanden. Een 

watertap punt en een chemisch toilet 

station zijn beschikbaar voor alle campers.

Natuurlijk profiteert u van alle faciliteiten 

van het camping.

Onze staanplaatsen 0 staanplaatsen voor campers en 12   

woonwagens

 Vakantie en permanente camping

 Inkoop- en wasgelegenheden ter plaatse

 Servicestation voor campers



Camperplaats
Buiten de camping 24 ruime staanplaatsen 

heten campers 24 uur op 24 welkom. 

Een ticket is 24 h geldig vanaf koop. De 

maximale verblijfsduur is vier dagen.

Alle plaatsen zijn op grind en vlak.

Stroom is beschikbar door muntinworp.

Het camper servicepunt bevindt zich aan de 

ingang van de camping.

Wlan is overal beschikbaar (tegen betaling).

De moderne sanitaire voorzieningen van de 

camping kunnen worden gebruikt voor een 

vergoeding, evenals wasmachines en 

drogers.

 24 staanplaatsen voor campes

 max. verblijfsduur is 4 dagen

 ticket zijn 24 h geldig vanaf koop

 camper servicepunt

 winkel wasmachines en drogers ter plaatse, 



Tent plaatsen en huurtenten
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Zugang zum Schwimmbereich

Schwimmbereich

Seencamping Krauchenwies  beschikt over 

twee mooie campingweiden direct aan de 

oever van het Ablacher Meer. 

Stroom- en water aansluitingen zijn 

grotendeels voorhanden.

Je kunt ook tenten van ons huren. De huur 

tenten hebben 3 slaapcabines en zijn 

geschikt voor maximaal 4 personen. 

Bovendien is er een zithoek voor 4 

personen en een koeler. Verlichting en 

elektriciteit zijn ook opgenomen.

Vanzelfsprekend staan alle inrichtingen van 

de camping voor u open. Een koelkast voor 

gasten, afwasgelegenheden, wasmachines 

en drogers zijn beschikbaar (deels tegen 

betaling).
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Campingvaten en buishotels

Gezellig en zonder de noodzaak om een 

tent op te bouwen kunt u uw vakantie 

ook in een van onze verschillende huur-

accommodaties verbrengen. Je kunt in  

een van onze populaire campingvaten 

blijven. U vindt er een groot bed vor 2 

persoonen en een zitmogelijkheid, die, 

wanneer nodig, als bed voor 2 

omgebouwd kan worden. Opbergruimte, 

verwarming en verlichting vullen onze 

volledige zorgeloze verblijven aan.

Een niet-alledaagse accommodatie 

mogelijkheid zijn onze buishotels.

De ruime ligvlak is geschikt voor 2 

personen, opslagruimte is er ook 

beschikbaar.

 gezellige accommodaties

 met opbergruimte, verwarming en 

verlichting

 sanitair, winkel, wasmogelijkheiden ter 

plaatse

cadeau
bonnen
beschik-

baar



Wanneer u graag in een opgemaakt bed ligt, 

boek dan gewoon vakantie in een van onze 

vakantiebungalows of holiday homes.

De bungalows zijn 36 m² grooten en bieden 

plaats voor max. 2 personen. Onze holiday 

homes bieden slaapgelegenheid voor 4 resp. 

6 personen.

Alle bungalows en holiday homes hebben 

een terras, gedeeltelijk met uitzicht op het 

meer, een woonkamer, een badkamer en een 

kitchenette met oven en spoelbak.

De bungalows zijn compleet uitgerust met 

keuken- en kookgerei. Linnengoed en 

handdoeken kunnen tegen betaling bij ons 

verkregen worden. Een tv en W-Lan (tegen 

betaling) zijn beschikbaar.

Bungalows en Holiday homes



Het Ablacher meer is een private zwem-

meer en exclusiev beschikbaar voor alle 

campinggasten om te zwemmen. Het 

complete oppervlak van het meer en 

andere oevers zijn beschermd natuur-

gebied. U zult daarom een uitstekende 

water- en luchtkwaliteit vinden. 

Vissen liefhebbers en eigenaren van een 

visvergunning onder onze camping gasten 

kunnen bij onze receptie dagelijkse 

visvergunningen kopen.

U kunt zich tijdens een wandeling rond het 

meer of tijdens een fietstocht op de vele 

fietspaden rondom de Ablacher meren ont-

spannen. 

Meer activiteiten



Andere recreatieve activiteiten

Vanaf de Seencamping Krauchenwies is het 

slechts een kattensprong tot de vele 

vrijetijdsmogelijkheden die  Donautal, de 

Schwäbische Alb en het Bodenmeer te bieden 

hebben.

Tijdens het klimmen of het kanoën in het 

Donaudal kunt u van de natuur genieten. Of 

de vele excursiebestemmingen van de 

Zollernalb ontdekken, zoals de burcht 

Hohenzollern of het kasteel Sigmaringen. 

Slechts enkele kilometer afstand kunt u de 

Middeleeuwen op campus Galli ervaren. 

Alleen al 6 golfterreinen, 3 thermische baden 

en een vliegveld voor zweefvliegtuigen in de 

buurt van de camping zorgen voor mooie 

vakantiebelevenissen.



De korte afstand tot  

Stuttgart, Ulm, Zürich 

of het Bodenmeer 

maken van onze 

camping ook voor een 

korte  trip in het 

weekend een aantrek-

kelijke bestemming.

Actuele bijkomende 

informatie, vindt u 

steeds op 

www.seencamping.de.

Bezoek ons snel!

Seencamping Krauchenwies
Ablacher Straße 4
D - 72505 Krauchenwies
Telefoon: +49 / (0)7576 / 9615706
info@seencamping.de
www.seencamping.de


