50plus Campingpark
Fisching
www.camping50plus.at

Reportage
50plus paradijs
voor
ondernemende
rustzoekers

Gul genieten met gelijkgestemden in Zirbenland

CAMPINGPARK FISCHING,

50plus

Campingpark Fisching in de Oostenrijkse Steiermark richt zich op actieve rustzoekers,
op ondernemende gasten die de vijftig zojuist of die leeftijd ruimschoots zijn gepasseerd.
Hier dus geen disco en ook nu eens even geen kindergeluiden.

Tekst: Harro Turksma I Fotogradie: Rob vd Weide

paradijs voor ondernemende rustzoekers
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Ruime staplaatsen
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Wijnproeverij in de kelder van Gasthof Bräuer

Bernd met een mooi glas wijn

Sterrenkok Hans Tavolato

Voortreffelijke gerechten
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Rust en stilte zijn kwaliteiten
die vooral door ouderen hoge–
lijk worden gewaardeerd. En
die kwaliteiten samen met een
onbeperkte dosis persoonlijke
betrokkenheid bij alle gasten,
zijn dan ook belangrijke basisingrediënten waarmee Bernd en
Maria met hun campingpark in
het Oostenrijkse Weisskirchen,
in de loop der jaren een unieke
en betrouwbare reputatie hebben opgebouwd. Kampeerperk
Fisching, de naam heeft
overigens niets te maken met
vissen, is geliefd bij 50-plussers en trekt gasten uit alle
uithoeken van Europa. De
familieonderneming bestond
aanvankelijk uit een boerenbedrijf dat in 2006 het roer
omgooide. In dat jaar werd
een deel van het het terrein
omgeploegd om er een goed
geoutilleerd kampeerpark van

In de tuin van Gasthof Bräuer

Duidelijk aangegeven ﬁets- en wandelpaden
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Genieten van fraaie uitzichten

Gastvrouw Maria

Genieten van de maaltijd

Het Gasthaus met Comfort Appartementen die ook met lift
bereikbaar zijn

7

Regina
Steinberger
gidst u
door de
omgeving

te maken met ruime staplaatsen in het bijzonder bedoeld voor
actieve ouderen. Het park heeft een langgerekt vorm met vijftig staplaatsen (100 en 130 m2), een natuurzwembad aan het
uiteinde van het park, een kruidentuin, een aangelegde schaakplaats, twee tennisbanen en een prima restaurant met een
afwisselend menu.
De gasten kunnen fietsen huren en er is een Gasthaus met
ruime en modern ingerichte Komfort Appartementen die
gehuurd kunnen worden. Er worden ook culinaire thema
avonden georganiseerd en er zijn regelmatig wijnproeverijen.
Trouwens, voor fietsende gasten zonder auto biedt Campingpark
Fisching de mogelijkheid van Bed&Bike. Dat houdt een verblijf
in, in een van de in totaal zes houten Campingbungalows op het
terrein. Bijzonderheid is dat deze bungalows zijn opgetrokken
uit Zirbenhout dat afkomstig is uit de omliggende bossen.
Deze boom–soort die juist in deze streek van Oostenrijk gedijt
heel veel praktische eigenschappen.
De houtsoort wordt in de hele Steiermark veelvuldig toegepast
voor woningbouw. Ook wordt het hout geëxporteerd en er
worden meubelen van gemaakt waaronder bedden. Het laatste
is niet zonder reden. Want het Zirbenhout herbergt een bron
van energie en er worden vele heilzame eigenschappen aan toegeschreven. Wie slaapt in een huis en een bed van Zirbenhout
kan rekenen op een verkwikkende nachtrust en, zo verzekert ons
Bernd, wie slaapt in een Zirbenhouten bed kan zelfs volstaan
met een uur minder nachtrust.
Naast de unieke eigenschappen van het hout herbergen ook de
dennenappels van deze boomsoort vele heilzame ingrediënten.
Die vormen de basis voor talloze regionale producten waaronder
Zirbensnaps dat een zoete en weëe smaak heeft en een pittig
alcoholpercentage.

Judenburg gezien vanaf de Stadstoren

Kampeerk Fisching

Rust in het hoogseizoen
Het campingpark wordt goed bezocht. Dat is wel eens anders
geweest. Bernd herinnert zich de eerste jaren van Fisching
toen het aantal bezoekers vaak nog minder was dan het aantal
beschikbare plaatsen. Toch hield de ondernemer vast aan de
50plus formule. En die ging steeds beter lopen. Opmerkelijk is
het dat het soms in het hoogseizoen hier relatief rustig kan zijn.
Maar Bernd weet hoe het zit; 50-plussers gaan bij voorkeur niet
in de drukste vakantietijd met hun caravan de weg op.
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Judenburg
Bijvoorbeeld Judenburg, (7 km), waar u het Planetarium
(www.judenburg.com) in de 500 jaar oude Stadstoren kunt
bezoeken. Vanaf de trans van deze toren hebt u een prachtig
uitzicht over de weide omgeving. U kunt de toren zelf beklimmen,
276 treden, maar er is ook een lift. Afdalen met de trap biedt u
onderweg een kijkje op de klokken en het uurwerk van de
historische Stadstoren.

Natuurzwembad achter het
kampeerpark

Puch museum
Zeker voor 50-plussers kan een bezoek aan het Puch museum in
dezelfde plaats, een golf van nostalgie oproepen. Talloze modellen
die de gedreven ingenieurs van Puch in de loop van de jaren hebben
ontworpen en gebouwd treft u hier aan. Vele voor ons onbekende
maar vaak ook bekende modellen. Zo staat hier de Puch, de roemruchte brommer uit de jaren zestig van de vorige eeuw met het
kenmerkende hoge stuur in vele uitvoeringen. De tentoongestelde
collectie van het Puchmuseum (www.puchmuseum.at), bestaat uit
al dan niet gerestaureerde exemplaren, waaronder vele unica die
zonder uitzondering het eigendom zijn van particuliere eigenaren.

Treetop Walk
Vele dagtrips

Ruime Comfort Appartmenten voorzien van modern gemak
Deurposten, tafel en
bank van Zirbenhout
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Weisskirchen, de plaats waar het kampeerpark
ligt, telt 135 inwoners en 152 koeien, schertst
kampeerparkeigenaar Bernd Pfandl. Een onbeduidend plekje op de landkaart maar wel een
plaats met vele unieke mogelijkheden die een
startpunt kunnen zijn voor talloze verrassende
bestemmingen. Weisskirchen ligt in een uitgestrekt dal, het is meer een vlakte die wordt
omringt door heuvels en bergketens die de
grenzen vormen van deze streek, de Steiermark.
Het landschap en de verschillende steden en
plaatsen, herbergen een schat aan opties voor
dagtrips. Meer dan een uur autorijden naar een
interessante bestemming behoort hier tot de
uitzonderingen. Want in de directe omgeving
van Weisskirchen is al veel interessants te zien
en te beleven. Er zijn vele aantrekkelijke
fietsroutes uitgezet en duidelijk gemarkeerde
wandelroutes. Nordic Walking is ook hier
populair. De routes voeren u door het mooie
landschap naar verrassende bestemmingen en
laten u genieten van de meest fraaie uitzichten.
Wilt u ter plaatse een informatieve rondleiding
door het gebied, dan is Regina Steinberger,
partner van Bernd en Maria, graag, op afspraak
uw gids. Zij rijdt u rond en toont u de mooiste
en meest interessante plaatsen in de omgeving.
Gaat u op eigen gelegenheid? Dan heeft u volop
keuze uit afwisselende bestemmingen, dichtbij
en wat verder weg. Een aantal suggesties treft
u aan op de volgende pagina.

MEER CAMPINGS? KIJK OP FACEBOOK.COM/CARAVANNEN

Heeft u uw zinnen gezet op een bergwandeling dan is de Treetop
Walk een mooie route. (www.wipfelwanderweg.at), met een
startpunt op 18 km afstand van Fisching een optie.

Klooster
Een bezoek aan het Benedictijner klooster Seckau,
(www.abtei-seckau.at) kost u minder dan een half uur (26 km).

Lippizzaner
Liefhebbers van paarden en in het bijzonder van de beroemde
Lippizzaners zijn welkom bij het Lippizzanergestüt Piber,
(www.piber.com), op 45 kilometer van Fisching.

Braumuseum
Natuurlijk kunt u ook een brouwerijmuseum, het Gösser
Braumuseum gaan bezoeken dat op een half uur autorijden ligt van
Fishing. (www. Goesser.at). Hebt u er een uur autorijden voor over
dan beloont Graz in het zuiden van Oostenrijk uw reis met heel veel
culturele en historische bezienswaardigheden en belevenissen.
Zoals ‘het eiland in de Mur’. Een kunstmatig eiland in de Mur,
de rivier die door Graz stroomt. Het is een staaltje van gedurfde
architectuur en constructie dat werd gecreëerd door Von Vito
Acconci aan de vooravond van 2003 toen Graz culturele hoofdstad
van Europa was. Maar ook het Kunsthaus Graz, het museum voor
hedendaagse cultuur, (www.museum-joanneum.at/kunsthaus) dat
tegelijkertijd werd gebouwd is uw bezoek zeker waard.

Fraaie ligging in het landschap

Nadere informatie
50plus Campingpark Fisching
Fisching 9 8741 Weisskirchen im Zirbenland
Steiermark, Oostenrijk
Tel: 0043-3577-82284
Fax: 0043-3577-82264-6
Email: campingpark@ﬁsching.at
Website: www.ﬁsching.at
GPS: N 47, 163189 / E 14, 738281
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de leukste kampeeraanbieding

actiepakket
nu slechts

€19

99
(ipv. € 53 35)

incl verzendkosten

Unieke aanbieding!
6x Caravannen! + 1x Fotolijstjesset + 1x Vekabo Kampeergids 2013
Voor maar €19,99 (ipv € 53,35) dat is maar liefs 62%korting.
Doe mee en geniet van deze unieke aanbieding. Neem nu een abonnement op Caravannen! en ontvang
6 nummers Caravannen! (tot medio 2014), 1x een set fotolijstjes (2stuks) voor in de caravan en 1x de
Vekabo Kampeergids 2013
In elk nummer van Caravannen! heel veel accessoires & praktisch, Focwa-, BOVAG- en Vekabo-nieuws,
mini-campings, kamperen bij de boer, buitenlandse routes en reportages.
Meer informatie over Caravannen! leest u op www.caravannen.eu.

Ja leuk doe mee!

caravannen.eu
PRIJS: W 5.65

SPECIAL
15 leukste

vernieuwde lay-out

camping- en
kampeershops

2013
23e jaargang no. 2 - 2012

23e JAARGANG | NO. 2 - 2012 | PRIJS: W 5.65 | MEI – JULI

Kamperen in de Achterhoek

Boerderijcampings Poelhuis & Kortschot
+AASBOERDERIJ (ARMIENEHOEVE s 7IJNGAARD (ESSELINK

www.campingshop.nl

BP

2013

En de winnaar ‘Caravan Accessoire van het jaar 2012’ is geworden…

6 x Caravannen

campingshop.nl
twitter.com/caravannen
facebook.com/caravannen

1 x fotolijstjes set ( 2 stuks)

Vekabo gids 2013.

