Camping Leï Suves****
Roquebrune-sur-Argens,Zuid-Frankrijk,Provence-Alpes-Côte d'Azur
Geniet van een vakantie aan de Côte d'Azur op Camping Leï Suves, een heerlijke familiecamping.
De prachtige fijne zandstranden van de beroemde Franse kust liggen op 15 kilometer afstand.
Camping Leï Suves beschikt over een verwarmd zwembad zodat je ook in het begin van het seizoen
kunt genieten van het water. Kleintjes kunnen lekker spetteren in het aparte peuterbad.
De speeltuin van deze camping in Frankrijk is ook leuk voor de kinderen: lekker klimmen en
klauteren. Maar er is meer, zoals animatie voor jong en oud met spelletjes, sportieve activiteiten,
muziek en shows, de animatie is echter enkel in het hoogseizoen aanwezig.
Voor de boodschappen is er een kleine supermarkt en een bakkerij. Wie niet zelf wil koken kan naar
het restaurant, de pizzeria of een maaltijd afhalen op camping Lei Suves. Vergeet niet om een lekker
ijsje te nemen!
Je verblijft op Camping Leï Suves in een avontuurlijke en comfortabele SunLodge Safari of een
ruime SunLodge mobile home. In deze stijlvolle lodgetent of stacaravan is het zorgeloos te genieten
van een ontspannen kampeervakantie!
In de buurt van camping Lei Suves liggen mondaine badplaatsen zoals Saint-Tropez, Cannes,
Sainte-Maxime en Saint-Raphaël en Monanco. Het Franse achterland is ook zeer de moeite waard.
Tip: de bekende Gorges du Verdon.

Camping La Vallée Verte*****
La Roque-sur-Cèze, Zuid- Frankrijk, Lanquedoc- Roussillon
Opvallend mooi gelegen camping in de regio Languedoc-Roussillon, in Zuid-Frankrijk. Om je een
indruk te geven: het terrein van camping La Vallée Verte ligt verscholen op een 36 hectare groot
domein, alleen te bereiken via een 1 km lange oprijlaan! Als dat geen vorstelijke kampeervakantie
is... Bovendien kun je er verblijven in de vorstelijke en ruime RoyalLodge of de avontuurlijke en
comfortabele SunLodge Safari. Deze speciaal ontworpen tenten zijn geschikt voor kampeerders die
willen genieten van unieke kampeervakantie op een prachtige plek!
Camping La Vallée Verte ligt op een beboste heuvel. Er zijn veel hoogteverschillen tussen de
kampeerplaatsen en vanaf sommige terrassen heb je een uniek uitzicht op de omgeving. La Vallée
Verte ligt aan de rivier de Cèze, een zijrivier van de Rhône. Dit deel van de Cèze heeft mooie,
natuurlijke oevers, afwisselend gras en kiezelstrandjes. Ook een fijne plek om te vissen!
Op het campingterrein van La Vallée Verte is een leuk zwembad met zwembad en een zandligweide met strandstoelen. Het restaurant van camping La Vallée Verte is goed, de bar is erg
gezellig! Bij de receptie kun je dagelijks heerlijk vers brood krijgen, mits je het een dag van tevoren
bestelt.
De omgeving is echt geweldig; de ideale plek voor een afwisselende vakantie. Je bent hier op het
kruispunt van de Ardèche, de Cévennes en de Provence. Dat betekent: prachtige natuur,
watervallen, kloven zoals de Gorges de l’Ardèche, leuke Franse dorpjes en de wijngaarden van de
vallei van de Rhône. Een paradijs voor wandelaars. En wat te denken van de watervallen van
Sautadet? Die zijn te vinden op slechts enkele kilometers afstand.
Een stedentripje tussendoor? Dwaal dan eens door de middeleeuwse straatjes van Orange of
Avignon. Met als beloning een sfeervol terrasje in de schaduw. Ook een dagtochtje naar de Mont
Ventoux of de Middellandse Zee bij La Grande Motte is heel goed te doen.
Het personeel van camping La Vallée Verte doet er echt alles aan om het iedereen naar de zin te
maken. Campinggasten meestal vol lof over de hartelijke ontvangst en de gemoedelijke en gezellige
sfeer!
Voor wie dat wil, wordt er veel georganiseerd. Niet alleen het ‘gewone’ vermaak zoals feestavonden
en mooie wandelingen, maar eind april/begin mei is er gedurende 6 dagen een gitaarclinic of wat
dacht je van yoga in concert? Dit is drie keer in het seizoen gedurende 5 dagen. Zowel de
gitaarclinic als yoga in concert is tegen betaling.
Door het milde, zuidelijke klimaat in dit deel van Zuid-Frankrijk is camping La Vallée Verte ook
een prima adres voor een vakantie in mei, juni of september. Voor gasten is het mogelijk om tegen
betaling de caravan op de caravanstalling van de camping te laten staan.

Camping Le Sérignan Plage *****
Sérignan, Zuid-Frankrijk, Lanquedoc-Roussillon.
Camping Le Sérignan Plage is een uitstekende camping direct aan de Middellandse Zee in het
zuiden van Frankrijk. Een fantastische bestemming voor het hele gezin!
Camping Le Sérignan Plage grenst aan een uitgestrekt zandstrand. Wie meer waterpret zoekt dan
alleen de zee is op de camping aan het juiste adres, want er is een schitterende lagune met ruime
zonneweide aangelegd. Voor kinderen is er een prachtig kinderwaterpark waar ze uren plezier
kunnen hebben. Het verwarmde binnenzwembad van camping Le Sérignan Plage is speciaal voor
baby’s.
Echt ontspannen kun je in één van de thermale en Romeinse baden in het wellnessgedeelte.
Het kampeerterrein ligt tussen de bomen, ideaal bij hoge temperaturen. Je verblijft op camping Le
Sérignan Plage in een luxe SunLodge stacaravan of in een avontuurlijke designtent: de SunLodge
Jungle. Erg handig is dat er bij de accommodatie een fiets voor je klaarstaat (1 per accommodatie).
Hier kun je tijdens je verblijf gratis gebruik van maken.
Andere voorzieningen op camping Le Sérignan Plage zijn een fitnessruimte, bar, restaurants,
speeltuin, tennisbaan, een goed animatieprogramma en diverse winkels. Op Le Sérignan Plage kom
je niets tekort!
Camping Le Sérignan Plage is een grote camping met veel voorzieningen. Vanwege de afstanden op
de camping bieden wij jou als extra service een fiets te leen aan.
Deze camping in Frankrijk heeft veel aandacht voor natuur en milieu.
De ligging van camping Le Sérignan Plage is perfect: te midden van de Hérault, tussen
natuurgebied de Camargue en Spanje en dicht bij de badplaatsen Valras Plage, Vias Plage en Cap
d’Agde. Leuk en spannend voor kinderen: grotten, een dinosauruspark, dierentuin of groot
aquarium.

