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DK-CAMP’s magasin med ferieoplevelser skifter navn til
”OPLEV Danmark”
I cirka 30 år har magasinet heddet ”Campisten”. Nu har det skiftet navn til ”OPLEV
Danmark”. Magasinet uddeles gratis til foreningens danske campinggæster, og har til
formål at inspirere til dejlige ferieoplevelser i Danmark.
"Campisten" har været et af de foretrukne magasiner for mange gæster på DK-CAMP's mere end
300 campingpladser. Nu skal de trofaste læsere vænne sig til det nye navn. Baggrunden for
navneskiftet er, at begrebet "campist" er blevet lidt slidt. I dag omtaler lejrcheferne ikke sine
"kunder" som campister - men som "gæster". DK-CAMP finder, at navnet OPLEV Danmark er
mere i overensstemmelse med magasinets redaktionelle linje.
- Vi vil gerne inspirere vores gæster til gode ferieoplevelser i Danmark. I OPLEV Danmark kan de
få inspiration til, hvad de kan opleve i Danmark, når de er på ferie. I magasinet er der også omtale
af nogle af vores campingpladser og kendte menneskers passion for camping", fortæller Preben
Christensen, der står i spidsen for DK-CAMP.
I første nummer af OPLEV Danmark, der netop er udgivet, kan du fx læse om Danmarks
krigeriske fortid og steder, hvor man kan opleve det, bl.a. Historiecenter Dybbøl
Banke, Museumscenter Hanstholm og Koldkrigsmuseum Stevnsfort. Du kan læse om Skive Fjord
Camping, hvor børnene kan svømme med ponyer, Skyttehusets Camping, hvor romantikken kan
trives i et "Clamping"-telt samt om lejrcheferne på Øster Hurup Camping. Af kendishistorie kan du
læse om skuespilleren Joachim Knop, der foretrækker at holde ferie i Danmark.
OPLEV Danmark udleveres gratis på DK-CAMP's campingpladser, turistinformationer,
servicestationer, caravanforhandlere, feriemesser m.m. Magasinet kan også læses på biblioteker
eller online på DK-CAMP's webportal, som en bladre-pdf.
Yderligere oplysninger
Kan fås hos DK-CAMP's landsformand, Preben Christensen, 4045 6306 eller preben@dkcamp.dk.
Om DK-CAMP
DK-CAMP er Danmarks største sammenslutning af campingpladser. Med 313 individuelle
campingpladser, der spænder fra 1 til 5 stjerner, er de meget forskellige i forhold til
størrelse, faciliteter og beliggenhed. DK-CAMP's campingpladser findes over hele Danmark.
Læs mere på www.dk-camp.dk.

