PERSBERICHT

MiO krijgt ANWB nominatie beste kleine camping van 2010

Beste Duitse kampeerervaring in Saksen

14 DECEMBER 2009 – Nederlandse Kampeerders hebben bij de ANWB hun stem
uitgebracht over hun beste Europese kampeerervaring in het afgelopen seizoen. Er
kon in vier categorieën gestemd worden en uit elke categorie werden vier campings
genomineerd uit geheel Europa. De enige genomineerde Duitse camping is MiO (Made
in Ottendorf) bij Chemnitz. Hiermee ligt de mooiste Duitse camping volgens ANWB
kampeerders in Saksen. Wie nader kennis met MiO wil maken, komt naar de grote
Saksen-stand op de Vakantiebeurs van 13 t/m 17 januari in de Jaarbeurs Utrecht.

MiO is een mini- en boerderijcamping met 40 staanplaatsen. MiO is in mei 2009 door de
Nederlander Stan Olgers en zijn Duitse vrouw Birgit Fischer geopend. Magnifiek gelegen op
het Saksische platteland, met weidse vergezichten die doen denken aan de Franse
Dordogne, tussen de steden Chemnitz en de zilverstad Freiberg. Ook Dresden is nabij.
Er is fors geïnvesteerd (met ondersteuning van de Saksische overheid) in een idylle met oog
voor kwaliteit, goede faciliteiten, eten en persoonlijke aandacht. Birgit Fischer: “Wij tonen aan
dat kwaliteit en ‘echte gastvrijheid’ zoals onze gasten dat verwoorden, op een camping loont.
MiO heeft met 5,4 nachten per gast een dubbel zo hoog overnachtingsgemiddelde als
Saksen. Ook buitenlandse gasten weten MiO te vinden, want 84 % van alle overnachtingen
kwamen voor rekening van gasten buiten de Bondsrepubliek.” Meer info: www.miominicamping.de (ook Nederlandstalig)
Saksen
Mede door het semi-continentale klimaat (mooie zomers) is Saksen een heerlijke
kampeerbestemming. Een staanplaats in de bergen/bossen, bij een rivier/meer, op het
platteland of vlakbij een historische stad. Meer reisinformatie over Saksen (en plaatsen als

Dresden, Leipzig, Meissen etc.) is te vinden op de Nederlandstalige site: www.saksen.info
Via deze website is een gratis informatiepakket aan te vragen.
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