Welkom op de kampeerplaats "Auf der Au" in
Nassau aan de Lahn.

Onze kinder, familie en hondenriendelijke campingplaats in Kuuroordstadje
Nassau bevindt zich direkt aan een romantische bocht van de Lahn.
Op 40.000 m2 grasveld bieden wij u ongeveer 200 plaatsen voor vakantie
kamppeerders vaste kampeerders daarbij heeft ieder onqeveer 100 m2
terbeschikkijng uw droom vankantie aan de mooie Lahn wordt kompleet door
een klein snack bar met overdekt terras een kinderspeelplaats en twee
sanitärgebouwen.
Aankomst met een boot? Geen probleem ...een boot aanlegplaats is aanwezig.
In onze receptie met miniwinkel zijn wij dagelijks van 8.00 tot 13.00 en van
15.00 tot 22.00 voor U aanwezig en verzorgen onze gasten met vele artikelaa
vorr de vakantie van visvergunning tot suiker.
Ons kleine restaurant met verschillende gerechten heeft al vele van verhongeren
gered, geopend vanaf 17.00 Uhr warme keuken vanaf 18.00 Uur en Zondags oak
van 11.30 tot 14.30 en op wens maken wij voor U ook een onbijt klaar.
Veel plezier bij het surfen op onze internet site om zo eenprettige ervaringen op
te doen als U zelf een kijkje komt nemen in onze super campingplaats en wij u
mogen begroeten als gasten.
Tot snel!

Reis en beschrijving
Aankomst van richting Koblenz:
In Koblenz richting Lahnstein / Südbrücke aanhouden. Over de Südbrug rechts richting Bad
Ems ( B42) aanhouden tot splitsing daar rechts richting Bad Ems en Nassau aanhouden
(L260), weg langs de Lahn volgen tot Nassau. Voor Nassau richting Wiesbaden rechts over
de brug weg volgen tot hangbrug daar links af over de brug.
Voor spoorweg over gang rechts af en weg volgen, na 100 mtr. Op splitsing rechts
aanhouden. 200 mtr. verder is de Camping.

Aankomst van richting Wiesbaden:
Aan de rechter Lahnzijde rijdt U Nassau binnen. Volge de Emserstraat (417) tot spliting. Op
splitsing links af slaan en weg volgen tot hangbrug.
Voor hangbrug links af slaan en weg volgen, na 100 mtr. op splitsing rechts aan houden. 200
mtr. verder is de Camping.
Achtung:
Richtlijn voor uw navigatiemateriaal: Leifheitstr. 1 56377 Nassau (Company Leifheit AG).
Wanneer u draai in Leifheitstrasse hebt, volg de tekens „Campingsite/zwembad“ tot u het
inputgebied van uit het Kamperen „Auf der Au“ de Plaats ziet!

Geniet de reis ons bij de prachtige Lahn mee, het vandaan is deze doelstelling!
Wij wensen ons gasten een handelswaar en zekere aankomst toe!

Actuele Prijslijst
Per nacht
Volwassenen /nacht:
Jeugd 3-14 jaar / per nacht:
Bedrag Auto + /Tent /per nacht:
Bedrag Caravan (met Auto) of /Camper /per nacht::
Bedrag Motorfiets / Fiets / boot/ per nacht:
Hond /per nacht:
Bezoekers / per nacht:
Tent / per nacht:

5,00 €
3,30 €
5,30 €
5,50 €
1,50 €
1,50 €
5,00 €
3,50 €

Ander:

Douche munt:(7 minutes) /stuk:
Stroom / per nacht:
Stroom met klimaatregeling/ per nacht:

1,20 €
3,00 €
4,20 €

Contact & Reservatie
Telefon:
Telefax:
Mobilfunk:
Email:
Internet:
Adres:
Campingplatz "Auf der Au"
Auf der Au 1
D-56377 Nassau
Pacht & Platzwart (ab 2009):

+(49)26 04 / 44 42

campingplatz-aufderau@t-online.de
http://www.campingplatz-nassau.de/

Peter Göth

Fotogalerij

