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Zone Ver don
gelegen aan de rivier. Deze plaatsen  beschikken 
praktisch allen over schaduw en meer koelte. De 
waterkant is ideaal om tot rust te komen en van 
het uitzicht te genieten. 

Zone Cer isier
een meer afgelegen gedeelte. Een kleine camping 
binnen de camping,  een vredige hoek, aan de 
rivier, slechts toegankelijk voor tenten.

Zone Cent r e
is het levendige gedeelte van de camping. De 
meeste plaatsen hier zijn schaduwrijk en meestal 
dichterbij van de voorzieningen op de camping.

Zone Hauteur s
ligt aan de overkant van de weg. Beschikt over 
terassen en kijken uit  over de overige zones van 
de camping. Geniet er van rust en vrede. 

St aanplaat sen van 100m ²  - 2-6 personen

St aanplaat sen van 130m ²  - 2-6 personen

XXL Ver don XXL Cent r e XXL Hauteur s



Onze camping f i losof ie
Kamperen biedt u de gelegenheid kostbare t ijd te spenderen en langdurige herinne- ringen te delen 
met uw dierbaren, onder- gedompeld in een natuurlijke omgeving. Daarom beschikken wij ook niet 
over veel  huurinstallat ies.  Om gezelligheid en uit- wisseling te bevorderen, zijn onze staan- plaatsen 
niet systematisch  gescheiden door heggen en planten schermen, maar zijn hun grenzen discreet 
gedefinieerd.

De vakant ie voorbereiding maakt deel uit  van de vakant ie. Om u te helpen bij het kiezen van uw plek, 
bestaat de camping uit  4 zones. Laat ons t ijdens het reserveren, of bij aankomst, weten of u hulp nodig 
hebt.

Verliefd op de Verdon sinds 3 generat ies, willen we  graag t ips met u delen.

Hoe kunt  u r eser ver en?
Stuur ons een e-mail of kijk op onze website. Reserveringen worden geaccepteerd voor een verblijf van 1 
nacht of langer. Tik uw datums in op de reserveer pagina en betaal online uw aanbetaling van 70?. U 
kunt het resterende bedrag een maand voor uw aankomst overmaken. Betaalwijze kan in contant geld en 
creditcard.

Pr emium staanplaatsen
Met individueel sanitair (douche + toilet + gootsteen), 
een koelkast op uw en een gootsteen 
kampeerplaats, geniet u van kamperen zonder enige 
beperking.

St aanplaat sen van 100m ² m et  eigen sanit air

Nieuw en 2021!



Chalet  Loisir s (2 - 4 per s)

Keuken/Woonkam er : 2 pits gas-stel, 
microwave,  koelkast, koffiezetter, water 
koker, volledig bestek, tafels, stoelen, kasten.

 

Badkam er  : toilet, douche, wasbak.
  

Gescheiden slaapruim t e: 2 bedden van 80 x190 cm, 
opbergkast.
 

Slaapkam er : 1 bed van 140 x 190 cm, nachtkastjes.

Onze rust ieke Chalet s & Ecolodges

Oppervlakte: 20 m²
Overdekt terras: 8,50 m²

Huisje 1995 renoveerd in 2015

Ecolodge Liber té  (2 - 4 per s)

Keuken/Woonkam er : 2 pits gas-stel 
microwave, koelkast, koffiezetter, water koker, 
volledig bestek, tafels, stoelen, kasten.

Let op: geen gootsteen, geen badkamer, vrije 
toegang tot deze camping voorzieningen.

kam er1: 1 bed 140 x 190, nachtkastjes, kasten.
 

Kam er2: 1 stapelbed met  2 bedden van 80 x 190 cm, 
nachtkastjes, kasten.

Oppervlakte  17 m² 
Half overdekt terras: 8m² 

Woontent 2017

Ecolodge Liber té (2 - 5per s)

Keuken/Woonkam er : 2 pits gas-stel 
microwave, koelkast, koffiezetter, water 
koker, volledig bestek, tafels, stoelen, kasten.

Let op: geen gootsteen, geen badkamer, vrije 
toegang tot deze camping voorzieningen.

kam er1: 1 bed 140 x 190, nachtkastjes, kasten.
 

Kam er2: 1 stapelbed met  2 bedden van 80 x 190 cm, 1 bed 
80 x 190, nachtkastjes, kasten.

Oppervlakte  17 m² 
Half overdekt terras: 8m² 

Woontent 2017



Chalet  Détente (2 - 5  per s)

Keuken/Woonkam er : gootsteen, 2 pits 
gas-stel, koelkast, microwave, koffiezetter, 
water koker, afzuigkap, bestek,  tafel, 
stoelen, kasten, sofa 70x190 cm,  TV-jack

Badkam er : douche, wasbak, gescheiden wc

Kam er1: 1 bed van 140 x 200 cm, nachtkastjes, kasten.

Kam er2: 1 bed van  80 x 190 cm, 1 stapelbed  met 2 
bedden van 80 x 190 cm, nachtkastjes, kasten 

Chalet  Confor t  (2 - 5 per s)

Keuken/Woonkam er : gootsteen, 4 pits 
gas-stel, koelkast/diepvriezer, microwave, 
koffiezetter, waterkoker, afzuigkap, bestek, 
tafel, stelen, sofa van 70 x 190, tv jack.

Badkam er : douche, wasbak, kasten, geschedien wc

Kam er1: 1 bed van 140 x 190 cm, nachtkastjes, kasten 

Kam er2: 2 bedden van 80 x 190 cm, nachtkastjes, kasten 

Kam er3: 1 bed 80 x190 cm, 1 stapelbed met 2 bedden van  
80 x190 cm, nachtkastjes, kastenOppervlakte: 35 m² 

Overdekt terras: 20 m² 
Woning 2010

Chalet  Plein Air  (2 - 5 per s)

Keuken/Woonkam er : gootsteen, 4 pits 
gas-stel, koelkast/diepvriezer vaatwas 
machine, microwave, koffiezetter, water 
koker, afzuigkap, volledig keukengerei,  tafel, 
stoelen, kasten, omzetbare sofa, air 

conditioning, TV-jack

Badkam er : douche, wasbak, gescheiden WC, handdoek 
warmer 

Slaapkam er1: 1 bed 160 x 190 cm, nachtkastjes, kasten 

Slaapkam er2: 1 bed 80 x 200 cm ,1 stapelbedmet 2 
bedden van 80 x 200 cm, 1 bed  70 x 190 cm. 
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Onze Chalet s in zone Haut eurs

Oppervlakte: 34 m² 
Overdekt terras: 12.2m²

Niet overdekt terras: 20.5m²
Woning 2019

Oppervlakte: 28 m² 
Overdekt tarras: 12,50m² 

Woning 2010 en 2011



Wettel i jke infor mat ie
-  Opening en sluitdatum: 1/4/2021 tot 1/11/2021
-  Classement Atout France van 23/09/2016 ? 3 sterren ? Toerisme ? 210 plaatsen  (17 chalets) 
-  Siret N° : 34128498200012 - NAF : 5530Z

Pr ak t ische infor mat ie  voor  uw comfor t

St aanplaat sen voor  t ent , (vouw) caravan, 
cam per

- van 100m² en 130m², shaduwrijk of zonnig 
- met of zonder electriciteit van 10 ampères 
(2000 Watt)
- met individueel sanitair

Aankomst vanaf 13u, vertrek voor 12u s'morgens

Enkele huur  huisjes op de cam ping 

- 17 bungalows
- 4 écolodges (woontenten op palen)

Aankomst vanaf 15u, vertrek voor 10u s'morgens
Aanbetaling van 50% tijdens reservering.

Facil i t eit en op het  t er rein

- winkel: goed uitgerust vanaf 1/4 tot 1/11
- snack: open vanaf  1/7 tot 31/8
- campingcar service 
- wasgelegenheid: wasmachines 4,50?: munt + 
zeep. Wasdroger: 2,50? munt voor for 15 min

- strijktafel
- koelkast verhuur (100 liter): 4,80? / dag
- kluis verhuur: 2? per dag
- gas barbecueverhuur en gemeenschappelijke 
barbecue ruimte 
- internet @mail toegang

Voor  uw ontspanning

Terplaat se

- verwarmd zwembad en kinderbad (vanaf  22/5 
tot  26/9) 

- volledige toegang tot de rivier (1e categorie ) 

- kinder speeltuin, tafeltennis, jeu de boulterrein, 
sportveld

- kinder animatie vanaf 4/7 tot 26/8

 - bibliotheek

In de om geving

- wandel tochten: in de Gorges du Verdon: Martel 
pad, GR4 beginnend in dorp Chasteuil...

- dagtrips : rond de Gorges du Verdon, bergmeren 
van Castillon en Sainte Croix, pittoreske dorpjes, 
vlakte van Valensole, parfums uit Grasse, 
prehistorisch museum...

- buiten aktiviteiten: rafting, canoëing, 
waterwandelen, paardrijden, bergbeklimmen...

Ligging

Direct aan de rivier, 8 km vanaf Castellane via de 
RD 952, aan de ingang van de Canyon, middenin 
het Natural Verdon Park

Hoogte : 660 m 

Trein station Draguignan : 66 km

Bus station Castellane : 8 km 
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