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Een winters 
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Camping Caravaning La Manga
Plaats: La Manga del Mar Menor
Caravaning La Manga (caravaning.es) is direct 
aan de binnenzee Mar Menor gelegen. Naast de 
vaste jaarplaatsen zijn er voor campers en cara-
vans plaatsen van 84m² en 100m² voorzien van 
10A stroom. Naast een grote supermarkt heeft 
de camping ook tennisbanen, een voetbal- en 
petanqueveld, een buitenbad, overdekt zwem-

bad (tegen betaling, maar in de winter verwarmd) 
een goed restaurant met heerlijke Spaanse 
gerechten, een terras aan het Mar Menor en 
diverse sanitair gebouwen. De camping ligt direct 
aan het Mar Menor en vanaf de camping loop je 
dan ook zo het strand op waar je diverse water-
sporten kunt beoefenen. Honden zijn op deze 
camping toegestaan en de camping is het gehele 
jaar geopend.

Camping Naturista El Portús
Plaats: Cartagena
Naturistencamping El Portús (elportus.com) is 
gelegen aan een rustige baai. Vanaf de verschil-
lende terrassen op de camping heb je prachtig 

uitzicht over de zee. Het strand is direct vanaf 
de camping te betreden. De ruim opgezette 
camping heeft een prachtig buitenzwembad en 
een overdekt zwembad voor de wintermaanden. 
Er is een goed restaurant op de camping, een 
strandbar en campingwinkel en er zijn tennis-, 
paddle- en jeu-de-boules banen aanwezig. In de 
directe omgeving zijn prachtige wandelingen te 
maken en er worden diverse activiteiten georga-
niseerd. De hond mag mee naar deze camping 
en de camping is het gehele jaar geopend.

Camping Sierra Espuña
Plaats: Alhama de Murcia 
Camping Sierra Espuña (campingsierraespuna.
com) 
is in het binnenland gelegen aan de rand van na-
tuurpark Sierra Espuña. De camping is kleinschalig 
en ruim opgezet en heeft verschillende terrassen, 
vanwaar je prachtig uitzicht hebt op de omlig-
gende natuur. Vanaf de camping kun je mooie 
wandel- en fietstochten maken. De camping heeft 
een centraal receptiegebouw met bar en terras. 
Daarnaast beschikt de camping over een kleine 
campingwinkel, diverse sanitaire voorzieningen, 

speelvelden en een buitenzwembad. Een restau-
rant bevindt zich op loopafstand in het dorpje El 
Berro. Honden zijn op deze camping toegestaan. 
De camping is het gehele jaar geopend, maar 
vanwege de beduidend lagere temperaturen in 
de wintermaanden is het er dan erg stil.

Camping Las Torres
Plaats: Puerto de Mazarrón
Camping Las Torres (campinglastorres.com) 
bevindt zich in Mazarrón. De camping heeft 
kampeerplaatsen tussen de 70 en 90 m2, waarvan 

de meeste zijn voorzien van water, elektriciteit 
en afvoer. Op de camping bevindt zich een café/
restaurant, een groot openlucht zwembad en een 
overdekt zwembad voor de wintermaanden. Di-
verse speelvelden bieden jong en oud vertier. De 
campingwinkel zorgt voor de dagelijkse bood-
schappen. Kampeerplaatsen beschikken over 6A 
stroom en honden zijn op deze camping toege-
staan. De camping is het gehele jaar geopend.

Camping Los Madriles
Plaats: Isla Plana
Camping Los Madriles (campinglosmadriles.
com) heeft een verhoogde ligging ten opzichte 
van de zee, waardoor je vanaf de camping mooi 
uitzicht hebt. De kampeerplaatsen beschikken 
over stroom en water toe- en afvoer. De terras-
sencamping is overzichtelijk ingedeeld en heeft 
een prachtig buitenzwembad dat ook in de 
wintermaanden geopend is. Daarnaast is er nog 
een overdekt zwembad waar diverse activiteiten 
worden georganiseerd. Het ruime restaurant met 

terras aan het zwembad, de supermarkt, sanitaire 
voorzieningen en speelvelden zijn prima in orde. 
Honden zijn op deze camping niet toegestaan. 
De camping is het gehele jaar geopend.

Camping La Rafa
Plaats: Bullas
Camping La Rafa (campinglarafa.com) is een over-
zichtelijke camping aan de voet van de bergen. 
De camping heeft in totaal 100 kampeerplaatsen 
van 100m² en één centraal sanitaircomplex, waar 
ook sauna, jacuzzi en sportcentrum zich in bevin-
den. De camping is middenin de natuur gelegen 
en heeft een ruim buitenzwembad. Daarnaast zijn 
er diverse sportvelden aanwezig. Het restaurant 
ligt direct naast de camping en is ook een cen-
trale ontmoetingsplek voor lokale bewoners. Op 
de camping zijn honden toegestaan. Hoewel de 
camping het gehele jaar geopend is, is het hier in 
de wintermaanden – vanwege het bergklimaat – 
stil, maar de camping is wel een ideale uitvalsba-
sis voor een bezoek aan Bullas en omgeving. 

Camping Playa de Mazarrón
Plaats: Puerto de Mazarrón
Camping Playa de Mazarrón (playamazarron.com) 
is direct gelegen aan een mooi zandstrand en 
heeft een entrée die wel wat weg heeft van een 
Spaans binnenplein, met bloeiende bourgain-
villes. De camping is goed onderhouden, een 
sanitair gebouw is in de winter van 2016 grondig 

vernieuwd. Er zijn kampeerplaatsen tussen de 60 
en 80m² met 6A stroomvoorziening en aan- en 
afvoer van water op de plek. Kampeerplaatsen 
zijn verhard en geëgaliseerd en er zijn scha-
duwplaatsen mogelijk. Er is een uitgebreide 
supermarkt, bar/café, restaurant, sportterrein en 
mooi zwembad. Verspreid over de camping zijn 
diverse (verwarmde) sanitair gebouwen. Honden 
zijn op de camping toegestaan. De camping ligt 
op loopafstand van het dorp Bolnuevo en is het 
gehele jaar geopend. 

Ook zin om in de regio Murcia te kamperen?  

We selecteerden een aantal campings voor je,  

waar je kampeervakantie zeker zal slagen!

Campings in  
de regio Murcia 

595858


