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Bauerkamp 1
33189 Schlangen
Fon +(49)5252 7609
www.bauerkamp.de
c.bauerkaemper@bauerkamp.de

Ligging: Rustige ligging in het natuurpark Teutoburger 
Wald, met idyllische wandelmogelijkheden en een 
uniek uitzicht over het Paderborner land.
Extra: Restaurant, parkeermogelijkheid, kinderspeeltu-
in, huisdieren zijn welkom.

Campingplatz Bauerkamp  

Kronenbruch 3
32816 Schieder-Schwalenberg
Fon +(49)5282 411
Fax +(49)5282 968710
www.schiedersee.de
willkommen@schiedersee.com

Ligging: Direct aan de zuidoever van de Schiedersee di-
rect bij alle attracties. Funtastico recreatiepark, rondvaar-
tboot “motorboot Schiedersee” , bootverhuur, minigolf, 
zwembad, kasteeltuin, etc.
Inrichting: Meer dan 200 camperplaatsen met elektra, ge-
deeltelijk met grind, en gedeeltelijk met grasstenen.

Wohnmobilhafen SchiederSee

Oerlinghausen

Schieder-Schwalenberg

Welschenweg 111
33813 Oerlinghausen
Mobil +(49)160 7754921
www.nfh-bielefeld.de
buchung@nfh-bielefeld.de

Ligging: Het huis ligt aan de zuid helling van de Toens-
berg midden in het bos,  ca 3 km verwijdert van de stad 
Oerlinghausen. Het is een kindvriendelijk vakantiehuis 
met een boscultuur voor personen die zelf alles regelen. 
Gratis wifi. Huisdieren zijn niet toegestaan. Er is een GPS 
ter beschikking om te huren.

Naturfreundehaus Bielefeld 

Schlangen

Kronenbruch 3
32816 Schieder-Schwalenberg
Fon +(49)5282 411
Fax +(49)5282 968710
www.schiedersee.de
willkommen@schiedersee.com

Ligging: Direct aan de zuidoever van de Schiedersee di-
rect bij alle attracties. Funtastico recreatiepark, rondvaar-
tboot “motorboot Schiedersee” , bootverhuur, minigolf, 
zwembad,kasteeltuin, etc.
Inrichting: Luxe kamperen in romantische sfeer in 2 grote 
ronde houten vaten met uitzicht op het meer.

Campingfässer SchiederSee

Obere Dorfstr. 80
32676 Lügde
Fon +(49)5283 335
Fax +(49)5283 640
www.camping-eichwald.de
info@camping-eichwald.de

Ligging: Onze camping is een modern recreatiepark. Met 
ca. 100.000 m2 en vrij van straatgeluid liggen wijop een 
lichtglooiende weide helling tussen Eichwald, de hoge 
Mörthen de Isenberg. De rustieke verhuurblokhuizen zijn 
uitstekend geschikt voor kampeerders zonder caravan.
Extra: Gratis zwembadtoegang voor onze gasten.

Campingplatz Eichwald  Lügde

Teutoburger Wald Str. 54
32791 Lage
Fon +(49)5232 80000
Fax +(49)5232 850414
www.trollhaus-hoerste.de
kontakt@trollhaus-hoerste.de

Ligging: In het bos gelegen, centraal gelegen tussen 
Lage, Detmold en Bielefeld.
Inrichting: Een groepsgebouw voor gasten met 2 apparte-
menten en 7 kamers, totaal 39 bedden.
Extra: Grilplaats, zandspeelplaats, overdekt buitenterras, 
televisieruimte, compleet ingerichte grote keuken.

Trollhaus Lage-HörsteLage



Badeanstaltsweg 4
32683 Barntrup
Fon +(49)5263 2221
www.ferienparkteutoburgerwald.eu
info@ferienparkteutoburgerwald.de

Ligging: Puur natuur en heerlijk rustig, mooie wandelin-
gen direct vanaf de camping, vele culturele uitstapmo-
gelijkheden in de direct omgeving. 100% toeristische 
camping! Geen jaarplaatsen.
Extra: santair modern en in alle opzichten een echt sa-
nitairparadijs, 4 sterren  ANWB en ADAC. Seizoen van 
01.04.2022 – 05.10.2022.

Eimke 4
32699 Extertal
Fon +(49)5262 3307
Fax +(49)5262 992404
www.campingpark-extertal.de
info@campingpark-extertal.de

Inrichting: De kindvriendelijke en gezinsvriendelijke cam-
ping ligt in een prachtige omgeving tussen het Weserberg-
land en het Teutoburgerwald. Ruim aangelegde caravan 
en stacaravanplaatsen met heerlijk uitzicht op de omlig-
gende bossen waar je prima kunt ontspannen. Hier ben je 
dicht bij de natuur, dat geeft een goed gevoel.

Meierberger Str. 15
32699 Extertal
Fon +(49)5262 2575
Fax +(49)5262 995442
www.ferienpark.de
info@ferienpark.de

Ligging: Onze camping ligt direct aan het natuurpark We-
serbergland in het hart van het Extertal met verre uitzich-
ten in het Teutoburgerwoud. Direct vanaf de camping kunt 
u wandeltochten maken en daarna ontspannen in onze 
zwemvijver. Kinderen vinden een kinderboerderij naast de 
speeltuin.

Strang 10
32699 Extertal
Fon +(49)5231 920659
Fax +(49)5231 920650
post@cvjm-lippe.de

Inrichting: Geniet van de nutuur en geniet. Een gebouw 
van CVJM- Lippe, ideaal voor recreatie en scholingen.
Extra: Een goed uitgeruste zelf te gebruiken keuken 
en verblijfruimtes. Rustige ligging met ligweide,bossen, 
speeltoestellen en vele andere mogelijkheden.

Kempener Str. 33
32805 Horn-Bad Meinberg
Fon +(49)5255236
Fax +(49)52551375
glitz@campingplatz-eggewald.de

Ligging: voor het verkeer gunstig gelegen, omheind door 
gevarieerde bossen.
Inrichting: Douches, wasgelegenheid, wc, wasmachine, 
wasdroger, zwembad, drinkwater- en stroomaansluitin-
gen, parkeerplaats, kinderspeeltuin, buiten schaakspel, 
tafeltennisruimte.

Forsthausweg 1
32105 Bad Salzuflen
Fon +(49)5222 183183
Fax +(49)5222 183208
www.staatsbad-salzuflen.de
info@staatsbad-salzuflen.de

Ligging: Aan de rand van het bos in een parkachtige, 
rustige omgeving en in de directe omgeving (3 minuten) 
naar VitaSol Therme.
Inrichting: 66 ruime plaatsen, informatiepaviljoen,
Aan- en afvoer met ST-SAN, elektriciteitskolommen.
Extra: Topplatz, het hele jaar geopend, WLAN, incl.
SalzuflenCard met vele voordelen en voordelen.

Quellenstr. 55
32758 Detmold
Fon +(49)5231 36 440 43
Mobil +(49)151 55903499
www.campingplatz-quellental.net
info@campingplatz-quellental.net

Ligging: goede ligging, direct aan het bos.
Inrichting: Naast veel jaarplaatsen ook 30 toeristische 
plaatsen, apart groot veld voor groepen. Stroom- enwa-
teraansluitingen aanwezig, sanitairgebouw in de directe 
omgeving van de kampeerplaatsen, recreatieruimte, 
speeltuin.

Haustenbecker Str. 61
32832 Augustdorf
Fon +(49)5237 899975
www.gns-senne.de
info@gns-senne.de

Ligging: Teutoburger Wald, Furlbachtal, Ausgustdorfer 
Dünenfeld.
Inrichting: Niet rokersgebouw voor groepen (steeds 
slechts 1 groep op de begane grond, 43 bedden in gro-
epslokalen en 4 appartementen) ,vergaderruimtes, grote 
keuken, tentenveld, kampvuur.

Schirrmannstr. 49
32756 Detmold
Fon +(49)5231 24739
Fax +(49)5231 28927
www.djh-wl.de/jh/detmold
jh-detmold@djh-wl.de

Ligging: ideale ligging, snel in de stad en snel in de natuur.
Inrichting: 181 bedden, 5 moderne vergaderruimtes, grote 
grasweide voor voetbal, beachvolleybal en basketbal, 4 
buiten tafeltennisplaatsen, grilhut, kampvuurplaats, gril-
plaats, Soccercage, Calisthenicsanlage.

Jahnstr. 36
32805 Horn-Bad Meinberg
Fon +(49)5234 2534
Fax +(49)5234 69199
www.djh-wl.de/horn.bad.meinberg
jh-horn.bad.meinberg@djh-wl.de

Ligging: Midden in de ongerepte natuur en aan de rand 
van Horn.
Inrichting: 28 kamers, 130 bedden, verblijfsruimtes 20-60 
personen, tafeltennis zowel binnen als buiten, volleybal- 
en voetbalveld, speeltuin, voetbalspel, piano, discoruimte  
en fietsenstalling.

Hölmkeweg 1
32699 Extertal
Fon +(49)5262 4343
Fax +(49)5262 3336
www.camping-bambi.de
info@camping-bambi.de

Ligging: De camping biedt een prima vakantie. Dee cam-
ping ligt in het noorden van het mooie Lippe in een rustige 
en idyllische omgeving.  
Seizoen is van 1 maart tot 15 november.

Wohnmobilpark Flachsheide  Bad Salzuflen

Campingplatz Ferienpark Teutoburgerwald GmbH  Barntrup

Campingplatz Eggewald Horn-Bad Meinberg

Campingpark Extertal Extertal

Campingplatz BambiAugustdorf Senne-Umweltbildungszentrum

Campingplatz Ferienpark Buschhof

Extertal

Freizeit- und Begegnungsstätte Bösingfeld

Campingplatz Quellental  Detmold

Jugendherberge Detmold

Jugendherberge Horn-Bad Meinberg

An der Weser 7a
32689 Kalletal-Erder
Mobil +(49)160 7477087
www.campingplatz-weser-kalletal.de
info@campingplatz-weser-kalletal.de

Ligging: Aan de Weser, in het mooie, rustige Kalletal-Erder. 
Wij bieden plaatsen voor jaar-, seizoen en dagcamping. Wa-
tersporters hebben de mogelijkheid  vanaf onze steigers hun 
kano-, kajak-, SUP tochten te starten. 
Extra: Kano- en motorbootverhuur (15PK ook zonder vaar-
bewijs toegestaan).

Campingplatz Julianna

Seeweg 1 
32689 Kalletal
Fon +(49)5755 444
www.campingpark-kalletal.de 
info@campingpark-kalletal.de

Ligging: In het schilderachtige landschap tussen het We-
serbergland en het Teutoburger Wald. 
Inrichting: Natuur en ontspanning worden bij ons met hoof-
dletters geschreven. 
Extra: Wellness-Oase, 500 m lang zandstrand. In de direc-
te omgeving ligt de waterskibaan van Kalletal.

Campingpark KalletalKalletal

Hornsche Str. 50
32756 Detmold
Fon +(49)5231 977 177
www.stadtverkehr-detmold.de
info@stadtverkehr-detmold.de

Ligging: Bij de stad en met uitzicht op de bossen.
Inrichting: plaats voor maximaal 10 campers. Er zijn water- 
en stroomaansluitingen en afvalwater lozen is gratis. De 
maximale verblijfsduur is 72 uur. 
Extra: gratis Wifi. € 10,00 per 24 uur.

Wohnmobilstellplatz Am Werrebogen

Lage
Pottenhauser Heide 19
32791 Lage
Fon +(49)5232 9718797
www.camping-waldesruh.de
info@camping-waldesruh.de

Ligging: zeer rustig in het bos.
Inrichting: gemoedelijke en vriendelijke sfeer, tot 20 kam-
peerplaatsen voor toeristen, gezinsvriendelijk, hele jaar 
geopend.
Extra: grote speeltuin, voetbalveld en klein zwembad. 
Honden toegestaan.

Campingplatz Waldesruh  

Blomberg
Alter Dreschplatz 1
32825 Blomberg
Fon +(49)5235 5028342 
www.blomberg-urlaub.de
info@blomberg-marketing.de

Ligging: Centraal bij het historische centrum vind 
u een rustige, nieuwe camperplaats. Inkoopmo-
gelijkheden en bezienswaardigheden zijn lopend 
te bereiken. Aanwezige 
Inrichting: Aansluitingen voor stroom, water en 
afvalwater zijn aanwezig.

Camperplaats Blomberg
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