Maandag 11 maart 2019

In 2019 opent BoerenBed meerdere
nieuwe glamping bestemmingen in
Spanje en Engeland!

Ontdek de nieuwe glamping locaties van het BoerenBed aan de Spaanse kust en in de
Engelse countryside. Kies je voor een Mediterraanse tapasproeverij of ga je liever op
avontuur in een herten safaripark in Berkshire? Het is aan jou!

Luxe kamperen met zwembad in Málaga, Spanje
De familie Boers woont op een landgoed van 26.000 m² met een landhuis in Spaanse stijl,
honderden sinaasappelbomen en een prachtig uitzicht op de omliggende groene heuvels.
Geniet van het unieke landschap om je heen! Cártama-Malaga Collection biedt onder
andere een, met palmbomen omringd, zwembad om heerlijk van te genieten met het hele
gezelschap. Daarnaast bereik je in 20 autominuten de stranden van de Costa del Sol, met
badplaatsen als Torremolinos, Benaládena en Fuengirola.
Deze locatie opent de eerste week van juli 2019.

Familievakantie op de boerderij in Dartmouth,
Engeland
Dartmouth Farm ligt buiten het schilderachtige dorpje Kingswear, op het prachtige
platteland van Zuid-Devon. Deze biologische en gezinsvriendelijke boerderij is de
perfecte locatie voor een glamping vakantie met het hele gezin! Dartmouth Farm ligt op
130 hectare grasland en wordt omringd door kilometers prachtig uitzicht, en de rivier de
Dart, die werkelijk adembenemend is. Deze locatie opent de eerste week van juli 2019.

Glamping op een herten safaripark in Berkshire,
Engeland
Bucklebury Reading Collection ligt op een glooiend landschap van 7 hectare op het
prachtige platteland van West-Berkshire. Het bevindt zich aan de rand van Bucklebury
Village. Het is een unieke glamping locatie, en biedt alles wat een gezinsvakantie nodig
heeft. Deze boerderij (en tevens herten safaripark!) hecht ontzettend veel waarde aan de

natuur: het team koestert een diep respect voor het buitenleven wilt jullie hier graag meer
over leren!
Deze locatie opent de eerste week van juli 2019.

Luxe kampeervakantie vlakbij het strand in Corwall,
Engeland
Niet ver van de prachtige Tamar Valley, ligt onze glamping locatie Looe Collection. Het
is een melkveebedrijf dat bestaat uit ruim 130 Holstein koeien en ongeveer 270 Britsblauwe runderen, verspreid over maar liefst 300 hectare. Looe Beach is namelijk ideaal
voor boottochten, maar biedt ook uitstekende fish and chips zaakjes en een aantal
gezellige pubs waar jullie na een dag vol activiteiten heerlijk kunnen ontspannen!
Deze locatie opent begin juli 2019.

Nóg meer nieuwe glamping locaties!
Het BoerenBed heeft daarnaast nóg meer locaties geopend in o.a. Corsica, Midden-Frankrijk, België en
Duitsland.

Ontdek hier alle nieuwe locaties!

Wat is glamping
Het is een afkorting van de term ‘glamorous camping’. Bij kamperen op de camping denk je vaak aan een
tentje, luchtbedden, gasstelletje en gemeenschappelijke douches. Bij Het BoerenBed dachten wij: dat kan
beter! Bij ons ervaar je het knusse gevoel van kamperen, maar met de luxe van een cottage. Geen stress
van een tent opzetten, lekke luchtbedden of met een rol wc-papier onder de arm de halve camping over,
maar heerlijk genieten van goede matrassen, een complete keuken, privé-douche en toilet!

Het BoerenBed: Europees leider in glamping
vakanties
Europees leider in glamping vakanties, het BoerenBed, biedt wederom haar luxe accommodaties aan op de
meest mooie locaties in Nederland en daarbuiten. Terug naar het eenvoudige leven: zonder elektriciteit en
wifi. Het BoerenBed concept is ongeveer 16 jaar geleden geboren in Nederland en heeft intussen
al duizenden vakantiegangers en locaties heel Europa: Groot-Brittannië, Nederland, België, Duitsland,
Frankrijk en Spanje. "Een originele glamping vakantie voor gezinnen, die garant staat voor totale
ontspanning", aldus de doelgroep.

Jaarlijks hebben wij een aantal tenten gereserveerd voor journalisten en (b/v)loggers. Wil je een keer kennismaken met het
BoerenBed of ben je op zoek naar meer informatie voor je artikel?
Neem hiervoor contact op met Sipie Groot via +31 (0)528 229440 of per e-mail: sipie@boerenbed.nl
Beeldmateriaal kun je downloaden via featherdown.bynder.nl/login
username: info@featherdown.com
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