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The coronary pandemic poses major challenges for destinations. Never before has the situation been so 

unclear as now, but the need to stay in the picture as a destination for campers has not diminished. In fact, 

it is more important than ever. With the cancellation of the fairs this autumn and spring and the doubts 

among consumers, it is important to inspire, to be visible, to surprise and to convince. That is why ACSI has 

come up with a number of communication solutions that can perfectly help with this.

Brief description oft he parts

Part Short description In package;

Advertorial 2/1 ACSI FreeLife Magazine Editorial report of 2 pages, made by the ACSI FreeLife redactie A, B, C

Advertorial 4/1 ACSI FreeLife Magazine Editorial report of 4 pages, made by the ACSI FreeLife redactie D

Advertorial blog on ACSIFreelife.nl Editorial report from the magazine processed into a blog A, B, C, D

Advertorial in FreeLife Newsletter Short item about the region in the Newsletter B

Themed Newsletter ACSI FreeLife Dedicated newsletter about the region (ACSI Freelife) C, D

Editorial information on country and/or  

Region page Eurocampings.eu

Detailed information about the region on the country or region page 

(Eurocampings.eu)

B, C, D

Facebook posts Detailed information on the region on the ACSI Facebook page 

*in package D incl. video

B, C, D*

ACSI Video on the Region Editor of ACSI presents the destination in a short video. Joins in, in a 

Facebook post during the week of that region

D

The most beautiful routes Blog about the 10 most beautiful routes in the region on the Eurocamping blog.

+ an article about these routes in the Eurocampings Newsletter

+ placing these routes on the ACSI page of TomTom Roadtrips

C, D

Chat Chat opportunity to chat for 2 hours with Dutch clients of ACSI D

Region of the week For one week exclusive attention of the region D

Overview packages

Part Package A Package B Package C Package D

Advertorial 4/1 ACSI FreeLife Magazine  € 4.250

Advertorial 2/1 ACSI FreeLife Magazine  € 2.695  € 2.695  € 2.695

Advertorial blog on ACSIFreeLife.nl free of charge  free of charge  free of charge  free of charge  

Advertorial in 2 Newsletters  € 825

Themed Newsletter ACSI FreeLife  € 1.403  € 1.403

Editorial information on country and/or  

Region page Eurocampings.eu
 € 1.500  € 1.500  € 1.500

Facebook posts  € 250  € 250  € 750

The most beautiful routes  € 2.997  € 2.997

Chat  € 1.950

Region of the week free of charge

ACSI Video on the Region free of charge

Total amount participation:  € 2.695  € 5.270  € 8.845  € 12.850

Regional Marketing ACSI



For more information visit ACSI.eu/regio

Advertorial in FreeLife Magazine FreeLife blogFreeLife Newsletter

Region page on Eurocampings.nl Facebook post FreeLifeEurocampings blog
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REIZEN AC SI FREELIFE SAMEN MET T ICINO TEK S T: SANDER COX, FOTO’S: Z WITSERL AND TOERISME

Ticino's

toppunten

ASCONA-LOCARNO IS EEN REGIO VAN UITERSTEN. HET LAAGSTE EN HET HOOGSTE 
PUNT VAN ZWITSERLAND LIGGEN IN ÉÉN BLIKVELD EN JE KAN ER UITRUSTEN AAN HET 
LAGO MAGGIORE. HET MAAKT DE REGIO IN HET KANTON TICINO UITERMATE GESCHIKT 
VOOR EEN GEVARIEERDE KAMPEERVAKANTIE. 

gelijknamige plaatsen aan het Lago Maggiore. 

Hier kun je ’s ochtends met je neus in de wol-

ken lopen om daarna een middagdutje te doen 

tussen de palmbomen.  

 

1. GRATIS OPENBAAR VERVOER 

Wil jij deze regio uitgebreid verkennen? Dan 

ben je een dief van je eigen portemonnee 

als jij het Ticino Ticket niet gebruikt. Sinds 1 

januari 2017 krijg je automatisch zo’n kortings-

pas als je overnacht op een camping, hotel 

T
icino is het meest zuidelijke kanton 

van Zwitserland. In dit drieluik lees 

je meer over dit ruige Alpengebied 

dat aan de noordkant van het Lago 

Maggiore ligt en bijna volledig Italiaanstalig is. 

In de vorige twee delen van dit drieluik vertel-

den we wat je als actieve kampeerder en bon 

vivant niet mag missen in deze subtropische 

Alpenstreek. Dit afsluitende verhaal gidst jou 

langs de natuur- en cultuurparels van Ascona-

Locarno, het gebied dat is vernoemd naar de 
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Basodino gletsjer

Madonna del Sasso

waarvoor je het beste de kabelbaan kunt 

pakken. Vanuit San Carlo in het Bavonadal 

ben je in een kwartier bij de voet van de 

gletsjer. Zorg wel dat je je Ticino Ticket op 

zak hebt voordat je de coupé instapt, dat 

scheelt je namelijk 20 procent.

Voor hét uitzicht moet je op de 1.671 me-

ter hoge Cimetta zijn. Vanuit een speciaal 

gebouwd uitzichtplateau kijk je uit op zowel 

het laagste punt – het Lago Maggiore – als 

het hoogste punt van Zwitserland, de ruim 

4.600 meter hoge Dufourspitze. De Cimetta 

ligt vlak bij Locarno en is eenvoudig bereik-

baar per kabelbaan en stoeltjeslift. Een gon-

dellift brengt je vanuit Orselina op 395 meter 

hoogte naar Cardada, op ruim 1.300 meter 

hoogte. Vervolgens ga je met de stoeltjeslift 

naar de top van de Cimetta. 

3. BLOEMENTUIN

De palmbomen aan het Lago Maggiore 

zijn lang niet de enige floragetuigen die 

Ticino een subtropisch karakter geven. De 

Brissago-eilanden – op een paar kilome-

ter van Ascona – vormen een grote groene 

speeltuin voor plantenliefhebbers. Op de 

twee eilanden groeien meer dan 1.700 plan-

tensoorten zoals mammoetbomen, 

bananenstruiken en moerascipressen. Wie 

meer wil weten over deze exotische plan-

ten kan een themapad volgen. De (klein)

kinderen hoeven zich hier niet snel te 

vervelen. Die kunnen in een zoekspel op 

of jeugdherberg. Met de pas maak je gratis 

gebruik van het openbaar vervoer en profiteer 

je van kortingen van 20 tot 30 procent bij ka-

belbanen en andere toeristische attracties.

2. WAT EEN UITZICHT

Wil je optimaal genieten van het ruige 

Alpenlandschap en onherbergzame plek-

ken bereiken? Dan kan je je vertrouwde 

kampeermiddel of fiets soms beter beneden 

laten. Op ruim tien kilometer ten westen van 

Ascona vind je een van de vele kabelbanen 

die de regio telt. Deze gondellift brengt je 

vanuit Verdasio naar Rasa, een dorpje in de 

Centovalli-vallei dat alleen bereikbaar is per 

kabelbaan. Het autovrije dorp is een populair 

startpunt voor meerdere wandelroutes. 

De Basodino-gletsjer in het noordwesten 

is nog zo’n indrukwekkend uitzichtpunt 

De haven van Ascona 

met op de achtergrond 

de Alpentoppen.

Zwitserland

BERN

Range of our products

Product Range

ACSI FreeLife Magazine 120.000 Readers

ACSI FreeLife Newsletter 16.500 Subscribers

Eurocampings Newsletter 54.000 Subscribers

Facebook page ACSI FreeLife >19.000 reach

ACSIFreeLife.nl average 50.000 visitors per month

Eurocampings.eu > 10 million visitors per year

Examples



CONTACT DETAILS

For more Information or questions, please contact us:

Mariëlle Dekkers-Vruggink

  +31(0) 6 46 59 21 53        +31(0) 488 45 20 55        mdekkers@acsi.eu 
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 WINTERKAMPEREN IN TSJECHIË: VEEL SNEEUW VOOR WEINIG GELD

OVERWINTEREN
Op zoek naar winterzon? 

Ga naar de Costa Cálida!

ADRIA ADORA
De meest aerodynamische 

caravan van dit moment

ACTIE IN KARINTHIË
Volg de TestTour op reis 

tussen meren en bergen

100 % ELEKTRISCH TREKKEN MET DE AUDI E-TRON

 SNEEUWPRET

SPECIAL 

37
PAGINA'S 

WINTERKAMPEREN 

TIPS & TRICS

ACSIfreelife.nl


