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REGIO 
Schweriner Merengebied
Mecklenburg is het land met 1000 meren, waaronder  
de Schweriner See. Met een oppervlakte van 63 km²  
is dit het op drie na grootste meer in Duitsland.  
Direct aan de oever, omgeven door dichte bossen ligt 
SEECAMPING Flessenow. Onze buren zijn elegante 
kraanvogels en imposante zeearenden, guitige visot-
ters en schichtige reeën. Het meer heeft een verbinding 
met de Elde-Müritz-Waterweg en is een goed bewaard 
geheim voor zeilers, surfers, kanoërs en vissers. Overal 
zijn verscholen baaitjes, wuivende rietkragen en idyll-
ische kleine eilandjes. Op het land strekken zich weidse 
graan- en koolzaadvelden uit over de glooiende heu-
vels . Tussen de toppen van eeuwenoude eiken verrijst 
af en toe de bakstenen toren van een dorpskerk. 

Onze actieve tips: Pak de wandelschoenen in! Neem 
de fietsen mee! Vanaf de SEECAMPING lopen afwis-
selende routes rondom de Schweriner See. Ook op 
de fiets ontdekt u de regio ; verschillende fietspaden 
loodsen u bijvoorbeeld naar Schwerin of Wismar.

Schwerin  
Tot de bezienswaardigheden van Schwerin behoort 
een prachtig sprookjeskasteel dat op een eiland in de 
Schweriner See troont. Cultuurliefhebbers zullen en-
thousiast worden over het Staatliches Museum en het 
Theater. Families vermaken zich in de zoo, het klimbos 
of de historische watermolen „Schleifmühle“. Vanaf de 
oever van de SEECAMPING kijkt u op het silhouet van 
de stad, aan de overkant van het meer.  

Hanzesteden 

Op 30 kilometer van de SEECAMPING ruist de Oostzee. 
Ook vandaag de dag nog zijn hier de prachtige Hanze-
steden van weleer te bewonderen: Wismar, Rostock en 
Lübeck. Imposante baksteengotiek en levendige havens, 
daartussen historische promenades met badplaats-
architectuur uit vervlogen tijden. Een leuk idee voor een 
spannend dagje uit. 
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Welkom in de natuur
Er is bijna geen mooier plekje op aarde te vinden 
dan het ongerepte Mecklenburg in het noorden 
van Duitsland. Hier speelt de natuur de hoofdrol, 
hier wonen hartelijke mensen en dit is ook de idea-
le omgeving waar een campingliefhebber een fijne 
en ontspannen vakantie doorbrengt. En juist daar-
om heb ik als Nederlander mijn hart verloren aan 
deze streek en hier een nieuw thuis gevonden.

Ik hoop dat de natuur, de talrijke beziens-
waardigheden, activiteiten en natuurlijk  onze 
camping ook ú zullen overtuigen. 

Marc Elshout met familie en het
SEECAMPING-Team

Camping direct aan de Schweriner See

Aan de rand van het 
kleine dorp Flessenow, 
in de buurt van Schwe-
rin, de hoofdstad van 
Mecklenburg, ligt onze 
SEECAMPING. Zoals de 
naam doet vermoeden, 
direct aan het water. In-
gebed in een beschermd 
landschapsgezicht be-
vindt zich het acht hecta-
re grote terrein direct aan 
de oostelijke oever van 
het meer, de Schweriner 
See. De rustige camping 
met haar prachtige oude 
bomen en ruime plaats-
en is het ideale verblijf 
voor families en natuur-
liefhebbers. 

Caravan & Camper
Uw rijdende huis vindt bij ons een 
plekje op de ruime, goed onderhouden 
veldjes.  

Tenten
De tenten staan op een speciaal  
terrein met veel beschutte plaatsen.

Blokhutten 

Voor een rustiek camping gevoel, ook 
zonder een eigen caravan of tent. 

Service & faciliteiten 
broodjes) 

Bistro (koffie, gebak, snacks, terras met 
uitzicht op het meer)

Visverkoop aan de steiger 

Fietsverhuur, Surf- en kiteschool

Ligweide, Speelplaats

Volleybal, tafeltennis, jeu de boules

Fiets- en wandelpaden

 In de buurt: 

Receptie met gratis gebruik van WiFi,  
lees- en knutselhoek

Sanitairgebouwen met wasmachines,  
droger en familiedouche

Kaartmateriaal, tips voor bezienswaardig-
heden, Visstek voor sportvissers

Campingwinkel (dagelijks verse Duitse 

· Kano- en botenverhuur

· Paardrijles

·  45-holes-golfbaan  
WINSTONgolf 

 

·  250 standplaatsen, grotendeels 
afgebakend

·  Stroom- en wateraansluitingen
· Voorzieningen voor campers

·  voor kleine en grote tenten
·  auto’s , motors en fietsen bij  

de tent
· tentharing-vriendelijke zandgrond
· deels stroomaansluiting mogelijk

· voor 2 tot 4 personen
·  met slaap- en woonruimte,  

keuken
· terras met barbecue

Honden zijn op onze camping van harte welkom. 


