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1. De Vereniging van Campings van Gerona in cijfers
De Vereniging van Campings van Gerona is de oudste van Spanje. Zij werd opgericht op 14 april
1977 met als doel een hoogwaardige dienstverlening te garanderen en haar medewerkers te
ondersteunen. De Vereniging heeft 75 aangesloten vestigingen, en vertegenwoordigt
daarmee meer dan 80% van de campings in de provincie.
De aangesloten vestigingen bieden meer dan 120.000 accommodatieplaatsen op een totaal van
135.000 plaatsen in de regio; een cijfer dat de sector op de eerste plaats zet in termen van
gereguleerd toeristisch aanbod. Gerona is de enige provincie waar het aantal kampeerplaatsen
dat van hotels overtreft en is de regio met de meeste campings in Spanje, namelijk 16 procent
van het totaal.
In Gerona werd de eerste camping van Spanje opgericht, in 1955, aan de Costa Brava in Sant
Antoni de Calonge en is aangesloten bij de Vereniging.
Klik hier voor meer informatie

2. Economische impact van de sector in Gerona
Campings in Gerona zijn een belangrijke toeristenindustrie. Ze genereren 8,5 miljoen
overnachtingen per jaar, waarvan 70 procent door buitenlandse toeristen, en het is een van
de sectoren die in de zomer de meeste werkgelegenheid creëert, met zo'n 6.500 werknemers.
Het profiel van de kampeerder in de streek Gerona wordt voornamelijk gevormd door gezinnen
uit Centraal-Europa, voornamelijk Duitsers en Nederlanders, die waarde hechten aan de
mogelijkheid om te kunnen genieten van een natuurlijke omgeving met alle diensten en
recreatieve en sportieve activiteiten voor het hele gezin.
De jaarlijkse omzet uit accommodatie bedraagt 149 miljoen euro en 26 miljoen euro uit
diensten. Bovendien bedraagt de externe economische impact van de campings meer dan 206
miljoen euro. De totale economische impact van de campingsector in de provincie Gerona
bedraagt ruim 381 miljoen euro.
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3. Belangrijke investeringen om leiders te blijven
Campings in Gerona zijn authentieke vakantieparken met hoogwaardige diensten die zijn
aangepast aan de eisen van de markt, met veel respect voor het milieu, modern en duurzaam
beheer en waar bezoekers buitengewone ervaringen kunnen beleven. Het is om deze reden dat
de vestigingen elk seizoen aanzienlijke investeringen doen om de faciliteiten te verbeteren, te
innoveren en hun aanbod te versterken met als doel leiders te blijven en vooruitgang te blijven
boeken op het gebied van ecologische duurzaamheid en inclusie, naast het aanbieden van
hoogwaardige bezoekersdiensten.
De investeringen zijn gericht op het verbeteren van de energie-efficiëntie door onder meer
zonne- en fotovoltaïsche panelen en oplaadpunten voor elektrische voertuigen te installeren.
De vestigingen investeren ook in de kwaliteit van de accommodatie en om deze aan te passen
aan mensen met beperkte mobiliteit, in de verbetering van gemeenschappelijke ruimtes
(receptie, eetgelegenheden, tuinen, zwembaden, ...), het voortdurend variërende aanbod voor
gezinnen en het creëren van ruimtes om telewerken mogelijk te maken.

Nieuwe infrastructuur voor het zwembad van Eurocamping (Sant Antoni de Calonge)

De Vereniging van Campings van Gerona heeft zich ook ingezet voor een verbetering op digitaal
gebied, met een nieuw platform waar het volledige aanbod van de aangesloten campings wordt
getoond en een website die speciaal is ontworpen voor mobiele telefoons, met de mogelijkheid
om cultuurtickets in de provincie Gerona te kopen.
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4. Dankbetuigingen
De campings in Gerona zijn de campings die de meeste onderscheidingen en erkenningen
hebben ontvangen op Europees niveau en ook in Spanje voor uitmuntende service, prijskwaliteitverhouding en milieubeleid.
Jaar na jaar kennen de belangrijkste internationale organisaties in de sector, zoals de Duitse
ADAC, de Nederlandse ANWB, de Duitse caravanclub DCC of de Britse gids Alan Rogers,
erkenningen toe aan de campings van Gerona en geven vijf sterren aan een kwart van hun
plaatsen.

Panoramisch uitzicht op Massís del Montgrí en Camping Las Dunas (Sant Pere Pescador)

Daarnaast ontvingen de campings van Gerona in 2020 de onderscheiding voor Verantwoord
Toerisme van de Generalitat voor de vele initiatieven die de sector op dit gebied promoot. Deze
prijs benadrukt de rol van de Vereniging van Campings van Gerona "als promotor en katalysator
van initiatieven op het gebied van verantwoord toerisme, evenals een facilitator van
hulpmiddelen en kansen met als doel dat aangesloten campings verantwoorde maatregelen
kunnen nemen in hun vestigingen".
De Vereniging van Campings van Gerona heeft zelf voor haar sterke en innovatieve
promotiecampagne de prestigieuze 'Premio Alimara 2015' van CETT en reisbeurs B-Travel in
ontvangst mogen nemen, vanwege het innovatieve karakter van een van haar
promotiecampagnes. En in 2015 ontving zij ook de prijs Xiquet Sabater - Premio G! die haar
door het toerismebureau Costa Brava Gerona is toegekend als erkenning voor "het werk dat zij
doet om de regio Gerona te promoten en om de Costa Brava en de Pyreneeën van Gerona bij de
belangrijkste markten als kwaliteitsbestemming op de kaart te zetten".
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5. De campings van Gerona, een referentie in verantwoord toerisme
De campings van Gerona zijn pioniers bij het nemen van maatregelen die gericht zijn op het
milieubehoud en bij het toepassen van evaluatieprocessen voor de kwaliteit van hun diensten.
Zij zijn, binnen de toeristische sector als geheel, degenen met de meeste ISO 14001- en EMASmilieukwaliteitscertificaten, de hoogste onderscheiding van dit type. Een camping in Gerona
was de eerste toeristische vestiging in Europa dat het EMAS-certificaat behaalde. Vandaag zijn
er 30 kwaliteitsmerken onder de aangesloten campings.
De overgrote meerderheid van de vestigingen past maatregelen toe voor energie-efficiëntie,
waterbesparing en vermindering van lichtvervuiling. Daarnaast zijn de nieuwe faciliteiten al
voorzien van domotica of aardwarmte. Op de campings in Gerona zijn steeds vaker ecologische
bungalows te zien die gemaakt zijn van inheemse materialen.
De regio van Gerona heeft de eerste camping in Spanje met zelfvoorzienende bungalows: La
Ballena Alegre, uit Sant Pere Pescador (elke bungalow beschikt over een batterij met tien
fotovoltaïsche panelen die energie verzamelen en omzetten in elektriciteit).

Zelfvoorzienende bungalows op Camping Bungalow Resort & Spa La Ballena Alegre Costa Brava (Sant Pere Pescador)

Anderzijds was een camping in Gerona, camping Begur, de eerste vestiging van dit type in
Europa die het Biosphere Responsible Tourisme-certificaat van UNESCO behaalde. Deze
erkenning getuigt van de toewijding van het etablissement aan duurzaamheid en erkent dat het
voortdurend werkt om zijn negatieve impact te verminderen en tegelijkertijd de positieve
impact van zijn activiteiten te maximaliseren.
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Staanplaatsen op Camping Begur (Begur)

Bovendien was een camping in Gerona, Bassegoda Park in Albanyà, de eerste die erkenning
kreeg van de Starlight Foundation en het eerste internationale Dark Sky Park van IDA op het
Iberisch Schiereiland. Het etablissement heeft een astronomisch observatorium met
ultramoderne apparatuur, waaronder de grootste telescoop in de regio. Met deze faciliteiten
wordt verspreiding van astronomische kennis voor niet-ingewijden tot wetenschappelijk
onderzoek voor professionele astronomen mogelijk gemaakt.

Astronomisch Observatorium in Càmping Bassegoda Park (Albanyà)

En sommige campings in Gerona bieden recyclingworkshops om de kleintjes bewust te maken.
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6. Inclusief toerisme op de campings van Gerona
Steeds meer campings in Gerona zetten zich in om hun faciliteiten aan te passen aan mensen
met een beperking. Vandaag zijn er vier vestigingen die het keurmerk voor toegankelijk
toerisme wheelchair friendly hebben gekregen, na de overeenkomst die de Vereniging van
Campings van Gerona in 2020 tekende met Mifas om samenwerkingsinitiatieven op dit gebied
te ontwikkelen met als doel dit soort toerisme te promoten. Het doel is om dit keurmerk onder
de aangesloten campings uit te breiden.
Wheelchair friendly-campings voldoen aan alle toegankelijkheidseisen, die eerder zijn
gevalideerd door Mifas-gebruikers, waardoor elke architecturale barrière wordt geëlimineerd
en diensten worden aangeboden die zijn ontworpen om het verblijf van mensen met beperkte
mobiliteit te verbeteren. Afgezien van de installatie van amfibische stoelen om toegang te
krijgen tot de zee en kranen voor de zwembaden die al bestonden op de campings in Gerona,
zijn er diensten zoals zwembaden met opritten of hydraulische stoelen, opritten voor toegang
tot accommodatie en in gemeenschappelijke ruimtes, en animatie-activiteiten met een inclusief
karakter, en nog veel meer. Bovendien stellen sommige etablissementen kampeerders
toegankelijke activiteiten op het terrein ter beschikking, evenals materiaal zoals fietsen voor
mensen met een handicap.

Bungalow aangepast voor beperkte mobiliteit op Càmping Amfora (Sant Pere Pescador)

Anderzijds werd in 2017 een pilottest uitgevoerd met het inclusieve toerismebedrijf MyGuidoo
om een audiogeleide applicatie te lanceren, zonder de noodzaak van roaming of wifi, die het
gebruik van de spoorpaden ('Vías Verdes') door mensen met verminderd zicht mogelijk maakt.
De vestigingen in Gerona promoten het gebruik van de apps van de recepties van de
deelnemende campings om feedback van gebruikers te ontvangen en het product te
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verbeteren. Het doel is om een reeks buitenactiviteiten aan te bieden voor mensen met een
verminderd zicht.
Klik hier voor meer informatie

7. Promotie van fietstoerisme
De Vereniging van Campings van Gerona werkt sinds 2016 samen met het Consortium voor de
Vías Verdes van Gerona om het fietstoerisme in de sector te promoten. Beide entiteiten
ondertekenden een overeenkomst die de grote betrokkenheid bij dit soort toerisme bezegelt,
een hobby die steeds meer aanhangers heeft, vooral onder Europeanen; en niet alleen onder
jongeren en gezinnen, maar ook onder 50-plussers. Zoals is vastgesteld, vertegenwoordigen de
campings van Gerona de eerste vraag naar accommodatie onder Nederlandse, Belgische en
Duitse fietsers.

Salatà Càmping & Bungalows (Roses) camping Bed&Bike

Momenteel hebben een twintigtal vestigingen in Gerona de onderscheiding Bed&Bike
ontvangen, een internationale erkenning die wordt gepromoot door het Consortium voor de
Vías Verdes van Gerona om fietsminnende toeristen te garanderen dat het etablissement de
geschikte diensten biedt die voor hen zijn ontworpen, zoals een ruimte om fietsen te stallen, te
wassen en zelfs een werkplaats om ze te repareren.
Klik hier voor meer informatie
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8. Promotie van lokale producten
Een ander streven van de campings in Gerona is de promotie van lokale producten. Vele van
hen bieden een Catalaans keukenmenu en verkopen ambachtelijke en lokale producten zoals
DO Empordà-wijnen, Garriguella-oliën of jam gemaakt in Castell d'Aro.
De Vereniging heeft een samenwerkingsovereenkomst getekend met de Regelgevende Raad D.O.
Empordà om consumptie en kennis van lokale wijn te promoten. Dankzij deze overeenkomst worden

specifieke acties uitgevoerd zodat klanten de wijnen van de provincie leren kennen door middel
van proeverijen in het etablissement zelf, rondleidingen door de wijnmakerijen en specifieke
verkooppunten van lokale wijnen in de campingwinkels.

Fles wijn van de D.O. Empordà

Daarnaast is er een keurmerk gepromoot voor instellingen die een reeks specifieke diensten op dit gebied
aanbieden en worden er famtrips georganiseerd in de wijnmakerijen voor de receptionisten van de
campings, zodat ze meer te weten kunnen komen over het lokale wijntoerisme.

Klik hier voor meer informatie
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9. Inzetten op specialisatie
Specialisatie in een bepaalde vorm van toerisme, zodat de bezoeker een aantrekkelijke,
gedifferentieerde ervaring met grote toegevoegde waarde kan beleven, is een geconsolideerde
realiteit op de campings van Gerona. De etablissementen waren pioniers in de uitvoering van
dit innovatieve initiatief en momenteel past 80 procent van de campings die deel uitmaken van
de Vereniging dit principe al toe. De entiteit was de eerste accommodatiegroep die een
classificatie van dit type uitvoerde, wat wordt weerspiegeld op haar website, waarop de
campings verschijnen volgens het product of de dienst die ze aanbieden: watersport, familie,
cultureel, natuur en actief, wijntoerisme, golf, fietstoerisme, inclusief toerisme, wellness en
glamping. Er zijn ook vestigingen die specifieke diensten hebben gecreëerd voor kampeerders
die met hun huisdieren reizen, zoals douches voor honden en zelfs menu's voor dieren.
Daarnaast zijn er campings die beschikken over een spa, met een thermaal circuit, faciliteiten
met een binnenzwembad, sauna en een uitgebreide professionele therapeutische
massageservice. Andere etablissementen hebben besloten om in te zetten op
sportevenementen, waarvan sommige met wereldwijde competities.

Spa van de Camping Bungalow Resort & Spa La Ballena Alegre Costa Brava (Sant Pere Pescador)

Klik hier voor meer informatie
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10. Girocamping PRO
De Vereniging van Campings van Gerona promootte Girocamping PRO, het Professioneel
congres van toerisme en camping, met als doel instrumenten te bieden om te innoveren en
posities in de toeristische sector te vergroten. Het evenement, dat sinds 2018 wordt gehouden,
biedt presentaties en debatten op topniveau over onderwerpen die de sector interesseren en
is tevens een gelegenheid om te netwerken. Girocamping PRO heeft zich gevestigd als hét
referentiecongres voor toerisme in de provincie Gerona en voor de kampeersector in Catalonië.

Viering van het jaarcongres Girocamping PRO

Tijdens Girocamping Pro worden de 'Premio Jaume Genover i Roig' uitgereikt als eerbetoon
aan de man die 22 jaar voorzitter was van de Vereniging. De prijs, die in 2014 werd gepromoot,
is een erkenning van de mensen die met hun grote inzet hebben bijgedragen aan de
positionering van de sector.
In 2013 werd Girocamping gelanceerd, de referentiebeurs voor de sector die tot 2018 werd
gehouden. Ook werd de Camping Experience bedacht, het eerste activiteitenpakket in de
wereld van het kamperen.
Klik hier voor meer informatie
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11. Camp&Go
Gezien de toename van mensen die ervoor kiezen om met de camper te reizen, heeft de
Vereniging van Campings van Gerona Camp&Go gepromoot, een initiatief gericht op dit
toeristenprofiel dat een verminderd tarief omvat voor deze rondtrekkende kampeerders, die
vaak niet de hele vakantie op dezelfde plek doorbrengen.
Opgemerkt moet worden dat een onderzoek van de Universiteit van Gerona enkele van de
percepties bevestigde die campings in Gerona hadden met betrekking tot dit soort toerisme en
dat bleek dat 80% van de overnachtingen van toeristen die in een camper of een aangepast
busje reizen, op campings waren. Het is een manier van reizen die steeds populairder wordt en
volgens het onderzoek heeft de helft van de toeristen die hiervoor kiezen een hogere
koopkracht dan gemiddeld.
Klik hier voor meer informatie

Standplaatsen voor het Camp&Go-tarief op Camping Pirineus (Guils de Cerdanya)

12. Promotie van opleidingen in de sector
De Vereniging van Campings van Gerona neemt deel aan de totstandkoming van de eerste
Europese masteropleiding in duurzaam beheer van campings. Het project bevestigt opnieuw
het leiderschap van campings in Gerona op het gebied van duurzaamheid van de sector. De
Universiteit van Gerona en de Hogeschool van Breda (Nederland) nemen ook deel, met als
partners The Leading Camping & Caravaning Parks of Europe en de Kroatische Nationale
Campingbond. Het programma, dat stages op campings combineert, is ontworpen om
studenten een geweldige professionele ervaring en onmiddellijke waarde op de arbeidsmarkt
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te creëren. Het idee is dat studenten deelnemen aan het beheer van de structuren van de sector
en leiderschapsvaardigheden ontwikkelen. Met deze opleiding, die in overeenstemming zal zijn
met het Bologna-akkoord, zullen de deelnemers de nodige vaardigheden ontwikkelen om
multiculturele en meertalige teams te leiden.
Klik hier voor meer informatie
Anderzijds werkt de Vereniging van Campings van Gerona sinds het academiejaar 2018-2019
samen met de INS Illa de Rodes de Roses, die de eerste dubbele cyclus van professionele
vorming op hoger niveau aanbiedt, gericht op het werk van sociaal-sportieve entertainer voor
toeristen. Het was een claim die de entiteit had ingediend bij het ministerie van Onderwijs van
de Generalitat om voldoende specifiek en gekwalificeerd personeel op dit gebied te hebben.

Opleiding gegeven aan de Universiteit van Gerona

De Vereniging van Campings van Gerona is een pionier geweest in het introduceren van het vak
campings aan universitaire opleidingen in Catalonië en sinds 2013 promoot zij het vak
Campingbeheer, dat wordt onderwezen aan de Faculteit voor Toerisme van de Universiteit van
Gerona en aan de CETT, een centrum verbonden aan de Universiteit van Barcelona.

13. Maatschappelijk verantwoord ondernemen op de campings in Gerona
Campings in Gerona zijn niet alleen etablissementen die de vakanties van toeristen beheren.
Sommige individuele campings voeren al geruime tijd liefdadigheidsinitiatieven uit, maar de
Vereniging besloot de krachten te bundelen om een krachtig en innovatief gezamenlijk project
te promoten om kinderen met ziektes en hun families te ondersteunen en dit probleem te
onderzoeken. Met dit doel werd de Stichting Campings van Gerona opgericht, die sinds 2018
werkt om dit initiatief te kanaliseren en de kampeerindustrie te betrekken bij het vergroten van
het bewustzijn van dit probleem in Catalonië.
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Met de oprichting van de Stichting willen de campings van Gerona zich naast kinderen en hun
families positioneren door financiële steun te bieden voor onderzoeksprojecten en de
behandeling van kinderziekten die op het hele Catalaanse grondgebied worden uitgevoerd. Er
wordt ook voorgesteld om hen verblijven op campings aan te bieden met vakantieprojecten
voor iedereen.

Anderzijds lanceerde de Vereniging Camping Solidari, met het doel dat de etablissementen en
hun bezoekers betrokken blijven bij verschillende sociale doelen die spelen binnen de
maatschappij, een baanbrekende actie in de sector die wordt gecoördineerd door het bedrijf
GAP Servicios Turísticos.
Het initiatief, dat loopt sinds 2019, heeft de medewerking van de Bloed- en Weefselbank om
het aantal bloeddonaties tijdens de zomer te verhogen en ook van de ‘Asociación Pulseras
Candela’ om fondsen te werven voor onderzoek tegen kanker bij kinderen in het San Juan de
Dios-ziekenhuis in Barcelona.

Mulla’t per l'Esclerosi Múltiple op Càmping Valldaro (Platja d’Aro)

Daarnaast werken de campings van Gerona samen op de dagen 'Mulla’t per l'Esclerosi Múltiple'
('Kopje onder voor multiple sclerose') door merchandising van de stichting te verkopen en de
traditionele gezamenlijke duik in de zwembaden van de etablissementen te organiseren.
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