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Persbericht: Veilig op vakantie in de buitenlucht 
 

ANDELST - Dat kamperen de meest veilige vorm van vakantie is gebleken in 

2020 bewijst ook de ACSI FreeLife TestTour. Afgelopen zomer reisden vier 

testteams met een splinternieuwe Volvo en Fendt- caravan aan de haak naar 

Karinthië in Oostenrijk. Op de voet gevolgd door een camerateam. De 

komende maanden lees je alles over hun avonturen op de kanalen van 

Europa’s Campingspecialist ACSI. Een inspiratiebron voor iedereen die in 2021 

een vakantie in de buitenlucht voor ogen heeft! 

 

Coronaproof naar de camping 

Wie gaat kamperen heeft zijn eigen vakantiehuis gewoon bij zich. Caravans en 

campers hebben allemaal eigen sanitair, dus dat is ook geen belemmering. Op 

je eigen afgebakende stekkie kun je dus onbezorgd én veilig genieten van een 

kampeervakantie. Zo ervaarden de testteams van de ACSI FreeLife TestTour 

dat ook. Zo’n 10 dagen trokken ze door de Oostenrijkse deelstaat Karinthië en 

beleefden ze een actieve vakantie in de frisse berglucht. 

 

Kampeeravonturen 

ACSI FreeLife presenteert in de winter wekelijks video’s waarin de 

kampeeravonturen van de testteams in beeld zijn gebracht. De testteams 

gingen op pad met de nieuwste modellen caravans en trekauto’s. Zowel de 

reiservaringen als uitgebreide testervaringen komen in de video’s aan bod. Zo 

zien we deelnemers onder andere varen in een roeibootje over de Millstätter 

See, wandelen door het moeras aan de Ossiacher See en op een vlot varen 

over de Weissensee. Kijk op ACSIfreelife.nl/testtour2020 voor alle publicaties. 
 

  
 

 

https://u7061146.ct.sendgrid.net/ls/click?upn=4tNED-2FM8iDZJQyQ53jATUeUjs-2FNMCewu8FnXDUJ1rRoaL0-2BG4Cvgw4uYmkY8AoHIHN-2Fj5sP6vZ9TLwOb3rqJyw-3D-3D2HA9_L1Ns99IPi-2FERfPRUrN8ORLOnodMvBeA4YKxQQm8c5Bh7kIexc3TQny9BPBlDdfo5ChIA2pSYkBlzKp94yVVXvalF8AU4jDXyvWrcSXNWlYxIFfmmVNDPYsK-2FV8SkCBVr7wumkI4C46PxSQRZ4hykgPi88Xj-2BvyyB3Ic5DOm7YDuNGI7zH4Eaq3uW2rmEF30z22OlGdf5xiYT7HpZ-2BlS8emHUyTikSIpS-2FApw0WMCOHp9L63fpuldUEM7TC2-2BUwHfP4p3eR48hcF7KTIliBKQZISiuNCnE9TZf-2B-2Bo72DBncT1zl0nf4lXO-2Fq-2FNZEKokNAX-2FZM8lGrA7yswVttBL2zsQ-3D-3D
https://u7061146.ct.sendgrid.net/ls/click?upn=4tNED-2FM8iDZJQyQ53jATUYuNuNMPbKZobHxL2InCUiBfElabaBjjS71d2C4miKAAVu3wU6itZ5V-2BER43635u60PnShF-2F7dCOqX2Qnso3xG-2FDimea1jGOtTQoLe4BbiAo8n25KBAHjqYb-2FTFN5UDMvQ-3D-3Djy8t_L1Ns99IPi-2FERfPRUrN8ORLOnodMvBeA4YKxQQm8c5Bh7kIexc3TQny9BPBlDdfo5ChIA2pSYkBlzKp94yVVXvalF8AU4jDXyvWrcSXNWlYxIFfmmVNDPYsK-2FV8SkCBVr7wumkI4C46PxSQRZ4hykgPi88Xj-2BvyyB3Ic5DOm7YDuNGI7zH4Eaq3uW2rmEF30zPgGzsrbJCED-2BGC7UFeJCo9jRR-2FmJG15p9fHpI06zIA4j7hwbtKoaWzkGQTz-2FwzAGeO47DR3XhlR7tXlBGLpOmAJ2iSwQQn93UeqYmjNI4DSci6dv8GrAJxbelbALuBXcoBZxihGJd5a3WorPZFFLuw-3D-3D


***EINDE PERSBERICHT*** 

De ACSI FreeLife TestTour is een multimediaal project van ruim 10 dagen waarbij enthousiaste 

kampeerders campers, caravans en trekauto’s testen en een toeristische regio ontdekken. Tijdens de 

TestTour worden de belevenissen en ervaringen van de kampeerders vastgelegd door middel van 

achtergrondartikelen, sfeerverslagen, video’s, foto’s, vlogs en social media. Het doel van het project 

is authentieke en inspirerende beelden en verhalen op te tekenen en daarmee over een lange 

periode een zo groot mogelijk bereik te behalen. Voor de TestTour 2020 is samengewerkt met Fendt, 

Volvo, Karinthië Werbung en Cube. 

  

Over ACSI 

Campingspecialist ACSI is sinds 1965 Europawijd actief op het gebied van het verschaffen van 

campinginformatie. Het Nederlandse bedrijf geeft campinggidsen, magazines, websites en apps uit 

die kampeerders van informatie voorzien. Hiervoor gaan jaarlijks meer dan 330 inspecteursechtparen 

op pad om 10.000 campings te inspecteren. Kijk voor meer informatie op ACSI.eu. 

 

Uitsluitend voor de redactie, niet voor publicatie: 

Heeft u vragen over de ACSI FreeLife TestTour? Neem dan contact op met B2B manager Frank 

Jacobs via pr@acsi.eu of 0488-471434. U kunt via die contactmogelijkheden ook een interview 

aanvragen met de deelnemers aan de ACSI FreeLife TestTour. 

Zip-bestand met vrij te gebruiken beeldmateriaal is te downloaden via ACSIfreelife.nl 

  

 

https://u7061146.ct.sendgrid.net/ls/click?upn=4tNED-2FM8iDZJQyQ53jATUfDPu-2F65S44JsGFUbnsvmrc-3DtTNi_L1Ns99IPi-2FERfPRUrN8ORLOnodMvBeA4YKxQQm8c5Bh7kIexc3TQny9BPBlDdfo5ChIA2pSYkBlzKp94yVVXvalF8AU4jDXyvWrcSXNWlYxIFfmmVNDPYsK-2FV8SkCBVr7wumkI4C46PxSQRZ4hykgPi88Xj-2BvyyB3Ic5DOm7YDuNGI7zH4Eaq3uW2rmEF30z9mTEJPemTwQ-2Ft1Ft8rK5u8rF2pgP5-2BS2ljr6DZ68iA9ZQWzfxVxXVoTdigYxeKbY05Sixu9VaGNsCzMhKsEIbRQgGBVytDrj2ViYO4MLtPwydlaJCVrhIMJPnCjR2u1okHw4TFbwWCigTrfiQkmbRQ-3D-3D
mailto:pr@acsi.eu?subject=ACSI%20FreeLife%20Testtour%20vraag
https://u7061146.ct.sendgrid.net/ls/click?upn=4tNED-2FM8iDZJQyQ53jATUTiZFGDzITvNV3Sb289vmNvoIr01aaoT4Q842HESid5q1CVGBmzi6UwCU0QQ5W9Pzufc-2B2Tr9VRi-2BiH8QvHRaXRgnjAKklN7nm5R17n32JN9BjJ5_L1Ns99IPi-2FERfPRUrN8ORLOnodMvBeA4YKxQQm8c5Bh7kIexc3TQny9BPBlDdfo5ChIA2pSYkBlzKp94yVVXvalF8AU4jDXyvWrcSXNWlYxIFfmmVNDPYsK-2FV8SkCBVr7wumkI4C46PxSQRZ4hykgPi88Xj-2BvyyB3Ic5DOm7YDuNGI7zH4Eaq3uW2rmEF30zvL4qHYzcAMdmuTIUsxAQufEYyLu6H9Fmuyc03h7F9Sivn8RC-2F3fy4ujCJmZr-2B0rFbIr0XX7gdJMgYh11qT1hog5Z36NNBIcoCKkTqNcoFidoI3wIWpPrU2L4sFJwHKd2dgIayHnkGIoTMW0-2BwRlAgA-3D-3D

