
Nordic Delights
Finse sauna en een hot tub gedurende het winterseizoen
Niets beter dan een sauna en een hot tub en wellicht ook 
een barbecue om behalve het lichaam, ook de maag te 
plezieren.

Solarium en een verfrissend bad voor de zomer
En als de zon schijnt, wat is er beter dan een beetje 
schaduw, een verfrissend bad en ligstoelen om te 
ontspannen en te genieten van de zon.

Bar Restaurant
De zorgvuldige ambachtelijke bouw van deze ruimte 
verschaft een unieke en persoonlijk sfeer met een 
bijzonder charme waar men kan genieten van uitstekende 
maaltijden en drankjes, evenals fair trade producten. Er 
is geen overbodige luxe; de luxe bestaat uit gezond en 
gezellig eten in een unieke omgeving.

Accommodatie
We hebben een breed scala van slaapmogelijkheden: 
van een slaapzaal met 4 stapelbedden tot een 
bungalow met ruimte voor 9-13 personen. 
Het aanbod bestaat uit slaapzaaltjes, caravan voor 5 
personen, eenkamer trekkershutten, trekkershutten 
voor maximaal 7 personen, en Eguzki etxea, een huis 
met slaapmogelijkheden voor 13 personen.

Moderne Yurt
De yurt is een grote open ruimte voor verschillende 
activiteiten:
ontmoetingen, feesten, dansen, lezingen, yoga, 
tai-chi, kunstnijverheid, cursussen, enz. 
Onze yurt is geïnspireerd op de traditionele yurts 
uit Mongolië, maar aangepast aan ons klimaat, waar slechts  
natuurlijke materialen (hout, wol en textiel) voor zijn 
gebruikt.

Camping

ArtAzA
Duurzaam toerisme
Een plek met een bijzondere charme, 

in de volle natuur, omringd  
door eiken en beuken, 

in de buurt van het Natuurpark van Urbasa 
en natuurreservaat van de bron  

van de rivier Urederra.
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Accommodaties Prijs ( )

In een stapelbed in 
gemeenschappelijke ruimte met 
gebruik van badkamer
Caravan (2 pax): 
   Extra slaapplaats (tot 3)
Kamer-hut (2 pax): 
   Extra bed  
Hut 3 pax (2+1):  
   2 pax 
   Extra bed 
Hut 5 pax (4+1):  
   4 pax 
   Extra bed
Hut 7 pax (4+3): 
   4 pax  
   Extra bedden    
Hut  9-13 pax (9+4) plaatsen:  
   6 pax  
   Extra bedden     
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Finse locatie Prijs ( )

Sauna en  buiten hot tub
“a la carte” groepen (3 uur)
Barbecue - Lapse hut
Zonneterras zomer
Reserveringen: +34 656 714 841

10 /pax   
80  (min.)
15 /uur
2 /uur 

Camping Artaza
Carretera de Artaza, km 1

E-31272 Artaza NAvARRA - SPANjE

Een camping in deze
omgeving,
           kun je het
   voorstellen?

Een omgeving
waar uw aspiraties
  werkelijkheid 
            worden

Ambachtelijk gebouwde blokhutten, een camping 
die slechts gebruikt maakt van duurzame energie, in 
een bevoorrechte omgeving, vlak bij het Natuurpark 
van Urbasa en natuurreservaat van de bron van de 
Urederra, in de buurt van de middeleeuwse stad 
Estella.

Een ideale plek voor een rustige wandeling in de 
bergen, mountainbiken, bergklimmen of een bezoek 
aan een van de vele grotten, om tot rust te komen 
in de volle natuur, of te genieten van muziek en 
cultuur.

Een plek om van de natuurlijke genoegens uit 
Finland te genieten, in een ruimte met twee Finse 
sauna’s, een kota uit Lapland en een buiten gelegen 
hot tub, alles gebouwd van Scandinavische hout. 
Een plek voor vergaderingen, cursussen, retraites, 
culturele activiteiten, kampementen...

Wij produceren onze eigen duurzame energie met 
zonnepanelen en een windmolen.

Verlangt u deze wereld schoner, leefbaarder, meer 
solidair, vreedzamer te maken? Wij ook.

Heeft u projecten met thema’s betreffende solidariteit, 
ecologie, persoonlijke groei?

Laat het ons weten, en samen kunnen we proberen 
vorm te geven aan uw project.

Een toegankelijke plaats  
voor iedereen
Wij hebben getracht de camping toegangelijk te 
maken voor mensen met een handicap. 
Er zijn vier hutten-bungalows met aangepaste 
toegankelijkheid zodat mensen met 
mobiliteitsproblemen minder obstakels tegenkomen 
om te genieten van de natuur.

We verwachten u...
       en wensen u veel plezier.

TARIEVEN

  www.campingartaza.com    info@campingartaza.com
Bar restaurant: +34 948 53 95 51 

Receptie en reserveringen: +34 646 957 225 
(9:00 - 13:00 en 17:00 - 19:00)

Het gehele jaar open

Camping

ArtAzA
Duurzaam toerisme


