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Inleiding
Hey Frankrijk liefhebber,

 Wat leuk dat je ervoor hebt gekozen om je aan te melden voor onze Frankrijk inspiratie updates. 
Daarom heb je nu de beschikking over ons magazine vol met tips over het vakantieland 

Frankrijk. In dit magazine zullen wij je inspireren over verschillende aspecten van het 
vakantieland Frankrijk. Daarbij kun je denken aan de autovoorbereiding voordat je naar Frankrijk 

vertrekt, maar ook informatie over vakantiehuizen met privé zwembad en wintersporten in 
Frankrijk. Een stedentrip in Parijs bevalt ons ook altijd goed, waardoor we je meenemen naar het 

‘onbekende’ gedeelte van Parijs.

 Verder vind je handige tips in het magazine en we zijn op zoek gegaan naar de top 5 campings 
van Frankrijk over verschillende gebieden.

 Hopelijk kunnen we je op deze manier inspireren om te kiezen voor een geweldige 
vakantiebestemming in het vakantieland Frankrijk. Voor rustzoekers of juist gezinnen met 

kinderen, we geven je volop inspiratie over Frankrijk!

 Voor nu wens ik je heel veel plezier toe met het lezen van het Vakantieland Frankrijk Magazine.

Melvin Luten | Frankrijkvakantieland.nl
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Normandië is een prachtige regio gelegen in 
het Noordwesten van Frankrijk. In deze Franse 
regio kun je allerlei kanten op. Van stranden 
tot historische kastelen, Normandië heeft veel 
te bieden voor de vakantieganger. Naast de 
prachtige groene valleien en lange kustlijnen staat 
Normandië bekend om haar historische steden 
en culturele dorpjes. Normandië is opgedeeld 
in 5 departementen met elk hun eigen cultuur 
en landschappen: Calvados, Eure, Orne, Seine-
Martime, Manche. 

Normandië heeft een rijke geschiedenis. Dit komt 
vooral doordat de regio een belangrijke rol heeft 
gespeeld in de Tweede Wereldoorlog. Hedendaags 
zijn er dan ook nog veel overblijfselen van de 
Tweede Wereldoorlog die je kunt bezoeken. Ga naar 
de D-Day stranden waar de geallieerden Frankrijk 
binnen vielen of breng een bezoek aan een van de 
vele musea over de oorlog. Een bezoek aan deze 
plekken is zeker de moeite waard en daarnaast 
verbreed je je historische kennis over deze regio.

De streek staat ook bekend om de culinaire 

etenswaren. Waarschijnlijk ben je al bekend met de 
Franse kazen, zoals de Camembert. Tot slot zijn er 
in Normandië genoeg bezienswaardigheden die je 
niet mag missen. Bekijk het huis en de tuinen van 
de bekendste Franse schilder Monet, bewonder de 
prachtige natuur bij Suisse-Normandië of bezichtig 
de populaire krijtrotsen aan de kustlijn.

Een groot voordeel is dat Normandië zich enkele 
uren van de Nederlandse grens bevindt. Voor een 
prachtige vakantie hoef je dus geen lange reis 
te maken. Een vakantie naar Normandië biedt 
je een combinatie van rust, natuur en cultuur. In 
Normandië hoef je je zeker niet te vervelen!

Normandië

Populaire steden
•	 Mont Saint-Michel

•	 Rouen

•	 Caen

Klik hier voor meer informatie

https://www.frankrijkvakantieland.nl/vakantiegebieden-frankrijk/normandie/
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Op slechts 700 km van Utrecht vind je de 
Loirestreek. De Loire staat vooral bekend om haar 
vele kastelen, maar de streek heeft veel meer 
te bieden. Geniet bijvoorbeeld van de prachtige 
omgeving. De natuur van de Loirestreek heeft een 
rijke en beschermde flora en fauna. Hierdoor is de 
streek ideaal voor een actieve vakantie. Door de 
prachtige natuur en heuvelachtige omgeving kun je 
hier heerlijk wandelen of fietsen. Verplaats je door 
de bossen en langs de rivieren. De perfecte plek 
voor de echte natuurliefhebbers.

Daarnaast zijn er prachtige wijngaarden in de 
omgeving te bewonderen. Tijdens een van de 
vele wijntours is het mogelijk om meer te weten 
te komen over de wijnen en wijngaarden van de 
Loirestreek. Tijdens een tour onthullen de boeren 
de geheimen over de gehele wijnproductie. Ontdek 
de bekende wijnen van de Loirestreek, die tijdens je 
vakantie zeker niet kunnen ontbreken.

Tot slot staat de Loire natuurlijk bekend om haar 

vele kastelen. Ontdek de fantastische kastelen, 
mooie rivieren en historische dorpjes. De prachtige 
kastelen die op de UNESCO Werelderfgoedlijst 
staan, zijn voor veel mensen een reden om voor een 
vakantie in de Loirestreek te kiezen. Een bezoek aan 
een kasteel mag dan ook niet ontbreken. Verdiep 
je in de geschiedenis tijdens een rondleiding. De 
Loirestreek staat garant voor de perfecte vakantie 
wanneer je van natuur, cultuur en wijn houdt!

De Loire

Populaire steden
•	 Blois

•	 Orléans

•	 Nantes

Klik hier voor meer informatie

https://www.frankrijkvakantieland.nl/vakantiegebieden-frankrijk/loire/
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De Côte d’Azur wordt gezien als een van de 
populairste vakantiegebieden. Het gebied staat 
ook wel bekend als een van de meest luxueuze 
plekken in de wereld. Veel rijke mensen hebben zich 
dan ook gevestigd aan de Côte d’Azur. Deze regio, 
met maar liefst 300 zondagen per jaar, wemelt van 
de palmbomen en luxe huizen. Geniet tijdens je 
vakantie volop van strand en het heerlijke Franse 
klimaat. Met maar liefst een kustlijn van 400 km, 
wandel je zo het strand op en neem je een duik in 
het azuurblauwe water. Kies je ervoor om met de 
jetski over het water te razen? Of ga je mee op een 
luxe jacht en geniet je van het prachtige uitzicht? Je 
kijkt je ogen hoe dan ook uit!

Tijdens een vakantie aan de Côte d’Azur geniet je 
dus volop van zon, zee en strand. Maar een bezoek 
aan een van de bekende badplaatsen mag natuurlijk 
niet ontbreken! Ontdek de chique kustplaatsen, 
zoals Saint-Tropez, Monaco, Cannes of Nice. Saint-
Tropez, met haar grote haven, is een van de meest 
toeristische plaatsen aan de Côte d’Azur. Bewonder 

het koninklijk paleis en de Grand Prix van Monaco 
tijdens een dagje in dit vorstendom. Spendeer een 
dag op een van de bekende stranden in Cannes. 
Of bezoek de populairste badplaats van de Franse 
Rivièra, Nice. Ontdek hoe het luxe leven voelt en 
bewonder de dure winkelstraten en oneindig veel 
luxe auto’s die door de straten rijden. Een vakantie 
aan de Côte d’Azur zal je verbeelding voorbij gaan!

Côte d’Azur

Populaire steden
•	 Saint-Tropez

•	 Nice

•	 Saint-Maxime

Klik hier voor meer informatie

https://www.frankrijkvakantieland.nl/vakantiegebieden-frankrijk/alpen-cote-dazur/cote-dazur/


8www.frankrijkvakantieland.nl

De Franse Alpen vormen een deel van het 
gelijknamige gebergte. Voor veel vakantiegangers 
zijn de Franse alpen een geliefde bestemming 
waar je kunt genieten van de natuur en de 
gezellige bergdorpjes. De Alpen zijn een veelzijdige 
vakantiebestemming. Als je aan de Alpen 
denkt, denk je waarschijnlijk aan witte pistes en 
skivakantie. Dit klopt zeker! Maar in de zomer 
heeft dit gebied veel te bieden voor een fijne 
zomervakantie.

In de zomer kun je genieten van de heerlijke 
temperatuur onder de blauwe lucht. Ondanks dat 
het zomer is, kun je alsnog ’s ochtends skiën in 
bepaalde gebieden en in de middag genieten van 
de zon. De Alpen bieden eigenlijk het beste van 
twee werelden. Daarnaast zijn de Alpen perfect 
voor een avontuurlijke vakantie. Ga hiken, raften, 
mountainbiken of kanoën. Wandelaars zullen volop 
genieten in de uitgestrekte bergen en van de vele 
wandelroutes. Geniet daarnaast van de gezellige 
bergdorpjes en neem plaats op een terrasje in de 
zon. Hier kun je zomers een geweldig veelzijdige 

vakantie beleven!

In de winter zijn de Franse Alpen natuurlijk een 
winterparadijs voor de echte skiliefhebbers. 
Met maar liefst 140 skigebieden is er genoeg 
keuze voor je skivakantie. Met alle bijzondere 
bergtoppen en talrijke skigebieden, vind je altijd 
wel een ideaal skigebied. Plaatsen, zoals Les 
Gets, Chatel en Avoraz zijn enkele bekende 
wintersportbestemmingen. De Franse Alpen zijn 
dus zowel ’s winters als ’s zomers een perfecte 
vakantiebestemming!

De Franse Alpen

Populaire steden
•	 Grenoble

•	 Annecy

•	 Gap

Klik hier voor meer informatie

https://www.frankrijkvakantieland.nl/vakantiegebieden-frankrijk/alpen-cote-dazur/hautes-alpes/
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De Pyrénées is een veelzijdige vakantieregio 
in het Zuiden van Frankrijk. De regio is opgedeeld 
in de Midi-Pyrénées en de Haute-Pyrénées. In de 
gehele regio vind je naast bergen en rivieren ook 
sfeervolle dorpjes en leuke steden. Met de vele 
verschillende landschappen hebben de Pyreneeën 
veel te bieden voor echte natuurliefhebbers.

Tijdens een vakantie naar de Pyreneeën trek je erop 
uit naar het meest zuidelijke gebergte van Frankrijk. 
De Pyreneeën zijn perfect voor degenen die van 
een actieve vakantie houden. Ga in de gebergtes 
wandelen, mountainbiken of wielrennen. Zo vindt 
de Tour de France, in de maand juli, in het gebergte 
plaats. In de zomer heeft deze regio eindeloos veel 
mogelijkheden voor een leuke vakantie.

In de Franse Pyreneeën wordt daarnaast veel aan 
wintersport gedaan. Naast dat de Pyreneeën een 
heerlijke zomervakantiebestemming zijn, is dit dus 
ook het perfecte wintersportgebied. De skipistes 
in de Pyreneeën zijn elk verschillend. Kies voor een 
sneeuwzekere wintersportvakantie in een van de 33 

skigebieden. Geniet van het onvergetelijke uitzicht 
boven op de berg. 

De Pyreneeën zijn dus de perfecte plek voor een 
ontspannen vakantie, maar ook voor degenen die 
de vakantie sportief willen invullen.

Pyrénées

Populaire steden
•	 Perpignan

•	 Toulouse

•	 Lourdes

Klik hier voor meer informatie

https://www.frankrijkvakantieland.nl/vakantiegebieden-frankrijk/midi-pyrenees/
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Top 5 
campings

in de populairste gebieden van Frankrijk

Frankrijk is al decennialang een 
geliefd vakantieland bij toeristen. 
Steden als Parijs en Saint-Tropez 
zijn wereldberoemd en het grote 
aantal zonuren is natuurlijk een pré. 
Daarnaast heeft Frankrijk een zeer 
divers landschap. Het land heeft 
ruime kusten voor degenen die op 
zoek zijn naar een strandvakantie. 
De bergen zijn een uitstekend decor 
voor outdoor-sportliefhebbers, van 
simpele wandelingen tot canyoning. 
Op cultureel vlak is Frankrijk ook 
wereldberoemd. Van de Eiffeltoren 
in Parijs tot de Mariagrot in Lourdes. 
Al deze aspecten maken het land 
een waardig vakantieadres voor 
elke vakantieganger. Nog een 
goede verblijfplek en de vakantie 
is compleet. Frankrijk heeft talloze 
grote en mooie vakantieparken 
verspreid over het hele land. Hier 
vind je de top 5 campings van 
de meest populaire gebieden in 
Frankrijk.
Klik hier voor meer informatie

https://www.frankrijkvakantieland.nl/campings-frankrijk/
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1

Côte d’Azur
De Côte d’Azur is een zeer 

geliefd vakantiegebied 
onder de Nederlandse 
vakantiegangers. Dit komt 
vooral door de stranden 
en blauwe zee. Wij hebben 
een top 5 van campings 
samengesteld aan de Côte 
d’Azur.

De titel voor beste camping aan de Côte d’Azur gaat naar Camping Prairies de la 
Mer. De camping wordt gezien als een klein paradijs gelegen aan de Middellandse 
Zee. Vanaf de camping kun je direct het strand op lopen en genieten van het 
blauwe zeewater. Heb jij liever een zwembad op de camping? Hier is ook aan 
gedacht! Geniet van de twee verwarmde zwembaden in La Piscine. Prairies de la 
Mer biedt daarnaast sportieve activiteiten voor jong en oud. Dagelijks is er een 
volledig programma vol sport en spel, georganiseerd door het animatieteam. De 
kinderen kunnen zich uitleven in Kids’ land of op de educatieve boerderij. Geniet 
in een van de restaurants van een diner met uitzicht over de baai van St. Tropez. 
Na het diner worden er op de camping live concerten en shows opgevoerd waar je 
de sfeer kunt proeven. 
In de omgeving kun je genieten van de prachtige natuur en het water. Maak 
kennis met de Riviera watersport door met de jetski over de Middellandse Zee 
te razen. Het is ook zeker een aanrader om de omliggende steden te bezoeken. 
Maak kennis met het luxe Saint-Tropez, ga shoppen in Cannes of bewonder de 
Ferrari ‘s in Monaco. Prairies de la Mer ligt direct aan Port Grimaud, het Venetië 
van Frankrijk

Prairies de la Mer 

Klik hier

https://reis.tui.nl/?tt=433_12_10492_magazine&r=%2Fles-prairies-de-la-mer-509560625%2F
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Geniet van een kampeervakantie op 5-sterren camping Domaine 
de la Bergerie. De camping is een echte familieplek midden in 
het bos en enkele kilometers van zee verwijderd. Op de camping 

kun je genieten van een mooi zwemparadijs. De glijbanen, watervallen 
en speeltoestellen bezorgen deze vakantie absoluut waterpret. Voor 
vermaak wordt volop gezorgd. Er zijn diverse kinderclubs aanwezig voor 
verschillende leeftijden. Zo is er voor ieder wat wils. Op zoek naar een 
sport- of wellness-sessie? Op een van de sportvelden kan je je helemaal 
uitleven. Of kom lekker tot rust bij de wellness. In de avond kan je met 
het hele gezin genieten van live-muziek of een dansshow. De camping is 
ideaal gelegen in de buurt van leuke steden en attracties in de Var. Breng 
ook zeker een bezoekje aan Cannes of St. Tropez. 

2

RCN les Collines de Castellane is een mooi vakantiepark gelegen in Gorges du 
Verdon.  Op camping les Collines de Castellane hoef je je niet te vervelen. Naast dat 
er in de omgeving veel te doen is, heeft de camping ook veel te bieden. Geniet van 
het zwemparadijs met waterval en waterglijbanen. Voor sportieve 
vakantiegangers zijn er verschillende sportvelden waar ze wat energie 
kwijt kunnen. Kinderen kunnen meedoen met het recreatieprogramma 
of spelen op een van de speeltoestellen. Geniet op de camping van 
een heerlijke cocktail of een uitgebreid diner bij het restaurant of op 
het terras. Op de camping zijn alle faciliteiten aanwezig om er een 
perfecte vakantie van te maken. Door de ruige natuur is de omgeving 
ideaal voor een actieve vakantie. Neem een duik in het azuurblauwe 
water van rivier de Verdon of verken de prachtige natuur met de kano.
Daarnaast kan je natuurlijk een bezoekje brengen aan de luxe steden 
van de Var, zoals St. Tropez en Cannes. 

 3

Camping Domaine de la Bergerie

Les Collines de Castellane

De 5-sterren camping Esterel Caravaning 
is gelegen in Saint-Raphaël. De camping 
vind je op enkele minuten van het strand, 

waardoor je elke dag van zon, zee en strand kunt 
genieten. Voor een duik kan je terecht in een van de 
zes zwembaden in het waterpark. Op de camping 
zijn genoeg voorzieningen aanwezig voor een top 
vakantie. Voor een hapje en drankje kan je op de 
camping terecht bij het restaurant of de bar. Van 
’s ochtends vroeg tot ’s avonds laat houdt het 
animatieteam de kinderen bezig met verschillende 
sport- en spelactiviteiten. Leef je in de avond uit bij 
een van de shows of avondvoorstellingen. Kortom, 
genoeg te doen op de camping! De camping biedt 
kampeerplaatsen voor caravans of campers en 
beschikt over een ruim aanbod aan stacaravans. 
Ga voor een unieke vakantieplek gelegen aan de 
middellandse zee. 

Camping Esterel 
Caravaning

 4 De 5-sterren camping La Baume biedt 
een onvergetelijke vakantie in de Var. Het park telt 
bijna 1.000 staanplaatsen, waarmee het een zeer 
ruime camping is. Het strand van Fréjus ligt op een 
paar kilomter afstand en is dus goed te bereiken.
Voor verkoeling kan je daarentegen ook terecht op 
de camping zelf. Geniet van de twee waterparken 
met maar liefst acht zwembaden, zeven glijbanen 
en drie bubbelbaden. Op de camping is zowel een 
kinder- als een tienerclub aanwezig. Zo is er altijd 
voor alle leeftijden iets te beleven op het park. Doe 
mee aan een van de sportwedstrijden of ga met 
de kinderclub knutselen. Vanaf de camping kan je 
kennismaken met de prachtige omgeving. Steden 
als Fréjus en St.Tropez liggen niet ver.

Camping La Baume5

Klik hier

Klik hier

Klik hier

Klik hier

https://tc.tradetracker.net/?c=29536&m=12&a=10492&r=magazine&u=%2Ffrankrijk%2Fprovence-alpen-cote-d-azur%2Festerel-caravaning
https://tc.tradetracker.net/?c=29536&m=12&a=10492&r=magazine&u=%2Ffrankrijk%2Fprovence-alpen-cote-d-azur%2Fcamping-castel-domaine-de-la-bergerie
https://www.rcn.nl/parken/%3Ftt%3D19098_12_10492_magazine%26r%3D%252Fnl%252Fcampings%252Ffrankrijk%252Fcastellane%252Frcn-les-collines-de-castellane%20
https://reis.tui.nl/?tt=433_12_10492_magazine&r=%2Fla-baume-en-la-palmeraie-509187238%2F
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Languedoc-
Roussillon

Languedoc-Roussilon is een regio 
in het zuiden van Frankrijk. De 
regio staat vooral bekend door 
het warme klimaat, de omgeving 
en de lange zandstranden. Voor 
veel vakantiegangers is dit de 
perfecte vakantiebestemming. 
Ontdek hieronder onze top 
5 campings in Languedoc-
Roussillon!1

De top camping in Languedoc-Roussilon is toch echt wel Yelloh! Village Le Brasilia. 
Deze camping is een waar pareltje aan de Middellandse kust. De 5-sterren camping 
wordt ook wel gezien als een van de beste campings van Europa en dat is niet voor 
niks. Door de accommodaties van hoge kwaliteit en de vele faciliteiten, staat de 
camping garant voor een super vakantie. De camping is gelegen tussen de rivier en 
de jachthaven en biedt directe toegang tot het strand. Vanaf de camping loop je zo 
het strand op om een duik te nemen in het blauwe zeewater. 
Verder beschikt de camping over een waterpark van maar liefst 6000 m2. Het 
zwembad is opgedeeld in verschillende gedeeltes. De camping biedt activiteiten 
voor elke leeftijd. Voor sportieve vakantiegangers is er de mogelijkheid om mee 
te doen aan de aquagym, een voetbal- of basketbaltoernooi of boogschietles. Het 
animatieteam doet er alles aan om de kinderen van sport en spel te voorzien. De 
avond wordt gevuld met entertainment onder het genot van een drankje. Geniet van 
dansavonden, shows en liveconcerten. Voor de natuurliefhebbers is de omgeving 
een paradijs. Bezoek de vijver van Canet en ontdek de flora en fauna van het gebied. 
Een vakantie op Yelloh! Village le Brasilia is perfect voor jong en oud!

Yelloh! Village camping Le 
Brasilia

Klik hier

https://tc.tradetracker.net/?c=29536&m=12&a=10492&r=magazine&u=%2Ffrankrijk%2Flanguedoc-roussillon%2Fyelloh-village-le-brasilia
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Beleef een onvergetelijke vakantie op camping Les 
Méditerranées Nouvelle Floride. Ontspan op deze 5-sterren 

camping aan de Middellandse Zee. Geniet van alle voorzieningen en 
faciliteiten die deze camping te bieden heeft. Door de ligging aan het strand 
geniet je tijdens je vakantie volop van zon, zee en strand. Daarnaast vind je 
op het park een zwemparadijs met verschillende glijbanen. Of lig je liever 
op een bedje te genieten van de Mediterrane zon? Ook dit is mogelijk. Het 
animatieteam zorgt dagelijks voor sport- en spelactiviteiten voor jong en 
oud. In de avonduren worden shows en concerten georganiseerd. Geen 
moment om je te vervelen dus! In de omgeving zijn uitstapjes mogelijk voor 
het hele gezin. Of kies jij ervoor om een fiets te huren en de omgeving te 
gaan verkennen? 

Camping Nouvelle Floride
 2

RCN camping Val de Cantobre is een Nederlandse camping gelegen in 
Zuid-Frankrijk. De camping beschikt over tal van faciliteiten voor een 
aangenaam verblijf. Geniet op de camping van een waterparadijs met 

twee zwembaden en verschillende glijbanen. Of wat dacht je van de 40 meter lange 
wildwaterbaan? Tijdens de vakantie worden voor jong en oud leuke activiteiten 

georganiseerd. Zo kan de jeugd meedoen aan de verschillende 
sport- en spelactiviteiten en de allerkleinsten kunnen een middag 
knutselen bij de knutselclub. Op de camping is een restaurant, 
bar en snackbar aanwezig. Geniet van een uitgebreid diner in het 
restaurant, een drankje in de bar en een snack bij de snackbar. De 
omgeving van de camping is een ideaal gebied voor een sportieve 
vakantie. De omgeving is namelijk geschikt om te wandelen of te 
fietsen. Culturele en gezellige uitstapjes zijn ook mogelijk.  
Klik hier

RCN Camping Val de Cantobre

 3

Geniet van een luxe vakantie op Camping Les Sablons. 
De camping is gelegen aan zee tussen Vias en 
Partiragnes. Ervaar het gevoel van ruimte op deze 
familiecamping. Vanaf de camping heb je direct toegang 
tot het strand. Voor nog meer waterpret kun je terecht bij 
het waterpark op de camping. Zwem of ontspan bij een 
van de twee grote zwembaden met verschillende 
glijbanen en een jacuzzi. Voor de kinderen zijn er 
verschillende animatieclubs. Wil je lekker sportief bezig 
zijn tijdens de vakantie? Dat kan op een van de 
sportvelden of in de fitnessruimte. Voor een hapje en een 
drankje kun je terecht bij het restaurant of de bar. Ook in 
de avond zijn er leuke activiteiten op de camping. Geniet 
van de live-muziek of een grote show. In de omgeving 
zijn genoeg actieve of culturele uitstapjes voor het hele 
gezin mogelijk! Klik hier

Camping Les Sablons  4 Geniet van de rust op Camping 
La Chapelle. Het is een kleine 
camping dicht bij het bruisende 
centrum. Ondanks dat La Chapelle 

een kleinschalige camping is, zijn alle 
faciliteiten aanwezig. Op de camping vind 
je vier zwembaden  met drie glijbanen. Hier 
kan je terecht voor de waterpret. Hou je 
meer van natuurwater? Kies dan voor het 
strand en de zee. Voor sport en spel kun je 
terecht op de sportterreinen, de tennisbaan 
of in de fitnessruimte. In de vakantie is er 
een recreatieprogramma aanwezig voor alle 
leeftijden. Vanaf de camping loop je zo het 
centrum van Argelès in. Ontdek de leuke 
winkels en terrasjes en de gezelligheid van 
de stad. Een bezoek aan de avondmarkt is 
ook een aanrader. 

Camping La Chapelle

 5

Klik hier

Klik hier

https://www.rcn.nl/parken/%3Ftt%3D19098_12_10492_magazine%26r%3D%252Fnl%252Fcampings%252Ffrankrijk%252Faveyron%252Frcn-val-de-cantobre%20
https://www.vacanceselect.com/nl/partners/tradetracker/?tt=865_12_10492_magazine&r=%2Fnl%2Fcamping%2Ffrankrijk%2Flanguedoc-roussillon%2Fles-sablons%2F
https://www.vacanceselect.com/nl/partners/tradetracker/?tt=865_12_10492_magazine&r=%2Fnl%2Fcamping%2Ffrankrijk%2Flanguedoc-roussillon%2Fnouvelle-floride%2F
https://www.roan.nl/camping/%3Ftt%3D576_12_10492_magazine%26r%3D%252Fcamping%252Ffrankrijk%252Flanguedoc-roussillon%252Fcamping-la-chapelle%20
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Aquitaine

Aquitaine is een regio in het 
zuidwesten van Frankrijk. 
Aquitaine wordt door veel 
vakantiegangers gezien als 
een bestemming vol zon, 
zee en strand. Daarnaast 
heeft de regio een grote 
culturele historie. Hieronder 
vind je onze top 5 campings 
in de regio Aquitaine.

1
Het 5-sterren le Moulin de la Pique is een absolute topcamping 
in Aquitaine. Le Moulin de la Pique is een Nederlandse camping, 
gelegen in de prachtige omgeving van de Dordogne. Dankzij de grote 

en comfortabele kampeerplaatsen in de natuur geniet je van een ontspannen 
verblijf. 
Op de camping is aquapark La Pique aanwezig. Geniet van de vier zwembaden 
met drie spectaculaire glijbanen.Waneer het weer wat minder is, kun je terecht 
in het overdekte zwembad. Op de camping wordt tijdens de vakantie een leuk 
recreatieprogramma voor jong en oud georganiseerd. Doe mee aan een van de 
toernooien of ga los tijdens de fun2dance.
Op het centrale plein hangt de hele dag een gezellige sfeer. Geniet van een 
heerlijke cocktail bij de bar of ga lekker dineren in het restaurant. Door het 
warme Franse klimaat kun je hier tot ’s avonds laat lekker zitten.
De omgeving van de camping is perfect om te verkennen. Ontdek bijvoorbeeld 
een van de mooie fiets- of wandelroutes. Daarnaast kun je kanoën en raften in 
de omgeving. Bezoek een van de markten of ontdek de geschiedenis in een van 
de grotten.

Le Moulin de la Pique

Klik hier

https://www.rcn.nl/parken/%3Ftt%3D19098_12_10492_magazine%26r%3D%252Fnl%252Fcampings%252Ffrankrijk%252Fdordogne%252Frcn-le-moulin-de-la-pique%20
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Geniet van een unieke vakantie op 
camping Yelloh Village Le Sylvamar. De camping 
ligt midden in de bossen, waardoor je ultiem 
kunt genieten van de natuur. Voor een dagje 
vol waterpret hoef je niet van de camping af. 
Met de verwarmde buitenbaden, de lazy river 
en de glijbanen beschikt Le Sylvamar over een 
waterparadijs. Voor degenen die meer van 
natuurwater houden, ligt de zee op 1,2 km van 
de camping.Ter ontspanning is er een wellness. 
Maak gebruik van de sauna of bubbelbaden. 
Voor een hapje en een drankje kun je op de 
camping terecht. Geniet van een drankje op 
het terras met uitzicht over het zwembad. Kom 
heerlijk dineren in het restaurant en geniet van 
de regionale gerechten. De camping is gelegen 
aan de rand van het Spaanse Baskenland. Ontdek 
de nabijgelegen 
steden en geniet 
van de prachtige 
natuur. 

Yelloh! Village camping 
Le Sylvamar Camping Le Vieux Port is een 5-sterren 

camping aan de Zuid-Atlantische kust. 
Geniet van een compleet verzorgde vakantie 
op deze all-inclusive camping. De camping 
ligt midden in de natuur, omringd door bossen 
en strand. Op de camping zelf is een groot 
zwemparadijs aanwezig met maar liefst zeven 
bassins en diverse waterglijbanen. Daarnaast 
heb je vanaf de camping directe toegang tot 
het strand en de zee. Voor de jeugd wordt 
elke dag allerlei activiteiten georganiseerd, 
zoals sporttoernooien, pizza-avonden en 
knutselmiddagen. In de avond kun je onder 
het genot van een drankje genieten van een 
gastoptreden of een van de voorstellingen. 
Vanaf de camping kun je prachtige wandel- en 
fietstochten maken. Daarnaast zijn er genoeg 
culturele tripjes die je kan ondernemen in de 

omgeving.

Camping Le Vieux Port2

Op zoek naar een luxe camping aan 
het meer van Biscarrosse? Kies dan 
Camping Mayotte Vacances. Deze 

5-sterren familiecamping beschikt over alle 
faciliteiten die een vakantie compleet maken. Met 
een groot binnen- en buitenzwembad biedt de 
camping waterplezier voor jong en oud. Daarnaast is 
de camping gelegen aan een meer. en is de oceaan 
op een afstand van zeven kilometer te vinden. Op de 
camping worden voor alle leeftijden verschillende 
activiteiten georganiseerd. Voor de kleintjes is er 
een kinderclub en voor de oudere tieners worden 
sporttoernooien georganiseerd. Neem plaats bij 
de leuke bar en geniet van een hapje en drankje. 
Door de ligging ga je je zeker niet vervelen. In de 
omgeving is namelijk genoeg te doen. Ga winkelen 
in Bordeaux of maak er een stranddagje van! 

Camping Mayotte Vacances

3

5Vier vakantie in een groene omgeving 
op Camping Soustons Village. De 
camping is een 100% autovrije natuurcamping. 
Geniet van de rust en natuur, terwijl de kinderen 
veilig spelen. De camping is op nog geen 15 
minuten gelegen van de oceaan. Ideaal voor 
liefhebbers van het strand. Op de camping zelf is 
een aquapark aanwezig voor genoeg waterpret. 
Maak gebruik van het binnen- en buitenzwembad, 
bubbelbad en een pierenbadje. De hele vakantie 
lang staat het animatieteam klaar om kinderen 
van alle leeftijden te voorzien van een actief 
programma. Er is een perfect evenwicht gevonden 
tussen een actieve en ontspannen vakantie. 
Vanaf de camping kun je de prachtige natuur van 
de Landes ontdekken. 

Camping Soustons Village

Klik hier

Klik hier

Klik hier

Klik hier

4

https://www.d-reizen.nl/opvakantie/index.aspx/?tt=32395_12_10492_magazine&r=%2Fvakantie%2Ffrankrijk%2Flandes%2Flabenne-ocean%2Fcamping-village-le-sylvamar
https://tc.tradetracker.net/?c=29536&m=12&a=10492&r=magazine&u=%2Ffrankrijk%2Faquitanie%2Fcamping-le-vieux-port
https://www.vacanceselect.com/nl/partners/tradetracker/?tt=865_12_10492_magazine&r=%2Fnl%2Fcamping%2Ffrankrijk%2Faquitaine%2Fmayotte-vacances%2F
https://www.roompot.nl/tradetracker/?tt=283_12_10492_magazine&r=%2Fvakantieparken%2Ffrankrijk%2Fnouvelle-aquitaine%2Fsoustons-village%2F
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Bretagne
Bretagne is een prachtig 

vakantiegebied met 
veel historische 
dorpjes, maar ook 
voor een verblijf aan 
het strand zit je hier 
goed. Om een goed 
beeld te krijgen van 
de beste campings, 
hebben wij een top 5 
samengesteld.

Camping les Mouettes1
De beste camping in Bretagne is camping Les Mouettes. De camping 
is gelegen in het gebied La Côte de Granit Rose – Baie de Morlaix op 

het schiereiland Carantec. De camping heeft veel faciliteiten die ervoor zorgen dat 
verveling geen optie is. Ook in de omgeving valt veel te beleven en kun je onder andere 
meedoen aan verschillende watersportactiviteiten. 
Op de camping liggen prachtige zwembaden, zowel binnen als buiten. In het buitenbad 
vind je drie prachtige glijbanen die supersnel gaan. Ook kleine kinderen kunnen spelen 
in de grote waterspeeltuin. Er is een wellnesscentrum voor bijvoorbeeld massages en 
behandelingen bij een schoonheidsspecialiste. Heb je zin om een film te kijken? 
De camping beschikt zelfs over een bioscoop. 
Wat natuurlijk niet mag ontbreken, zijn de horecavoorzieningen. Op de camping kun je 
bij het restaurant een uitgebreid diner nuttigen, maar ook is het mogelijk om een pizza 
te halen bij de pizzeria. Wil je tijdens je vakantie in vorm blijven? Op de camping zijn 
verschillende sportieve activiteiten mogelijk, zoals basketbal, aquarobics, volleybal 
en paardrijden. Verder is er voor de kleintjes een animatieteam aanwezig van 4 april 
tot 13 september. Wil je er een dagje op uit? Het gebied heeft heel veel te bieden! Van 
zeldzame roze rotsen tot een charmante badplaats met gezellige baai.
Klik hier

https://www.roan.nl/camping/%3Ftt%3D576_12_10492_magazine%26r%3D%252Fcamping%252Ffrankrijk%252Fbretagne%252Fcamping-les-mouettes%20
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Camping Castel Les Ormes, 
Domaine & Resort is een camping waar je 
kunt genieten met het hele gezin. Hier vind je 
ultieme rust en veel luxe. Met veel faciliteiten, 
zoals een binnen- en buitenzwembad, een 
waterglijbaan, animatie voor 6 t/m 17 jaar 
en slechtweervoorzieningen raak je nooit 
uitgekeken op deze camping. Een hapje eten 
kan bij de snackbar of het restaurant. Deze 
liggen op 100 meter van de camping. Na het 
eten zin in een feestje? Op de camping vind 
je een geluidsdichte disco! Ook zijn er op 
het park verschillende sportvoorzieningen 
aanwezig voor de sportievelingen. Denk 
hierbij aan een multifunctioneel sportterrein, 
een voetbalveld, een waterskibaan en een 
boomparcours. Gelegen tussen St. Michel 
en St. Malo bevindt de camping zich op een 
unieke plek, waar veel stranden, jachthavens 
en oude stadsmuren te vinden zijn. Vanaf 
de camping heb je de mogelijk om zowel 
Bretagne als Normandië te bezoeken!

Camping Castel Les 
Ormes, Domaine & Resort2 Voor een vakantie aan zee kun je bij camping 

du Letty goed terecht. De camping ligt 
namelijk direct aan zee en beschikt over 
een privé zandstrand van 400 m. Heerlijk 

toch! Met faciliteiten voor jong en oud verveel je je 
nooit. Je vindt op het park een prachtig binnen- en 
buitenzwembad die zijn voorzien van een tropische 
twist. Het buitenbad heeft vier rechte glijbanen en één 
met bochten erin. Hier heb je pas echt waterpret! Voor 
kinderen en tieners is er animatie op het park. Na een 
dagje zwemmen in de zee kun je heerlijk eten bij het 
restaurant. Maar koken op de camping kan natuurlijk 
ook! Op het park zijn meerdere sportfaciliteiten, zoals 
een fitnessruimte en een multifunctioneel sportterrein. 
Je kunt ook voor ontspanning kiezen en tot rust komen 
in de sauna/stoombad. In het gebied rondom het park 
vind je verschillende natuurparken en middeleeuwse 

steden en dorpjes met ieder 
een eigen verhaal! 

Camping du Letty3

Camping Sandaya 
Les Deux Fontaines 

is een camping voor het hele gezin. De 
camping is gelegen op wandelafstand van 
het strand, maar voor zwemplezier hoef je 
eigenlijk de camping niet af. Met een ruim 
binnenbad en een tropisch vormgegeven 
buitenbad kun je tijdens goed en slecht 
weer zwemmen. Bovendien beschikt het 
buitenbad over vier glijbanen die ervoor 
zorgen dat je niet uitgekeken raakt op het 
zwembad. Met animatie voor kinderen én 
tieners en verschillende sportactiviteiten, 
zoals een fitnessruimte, een skatebaan en 
een voetbalveld, hoef je je op de camping 
niet te vervelen. Buiten het park vind 
je vele vissersdorpjes en verschillende 
watersportmogelijkheden voor de 
liefhebbers. Ook ligt het stadje Pont-Aven 
niet ver bij de camping vandaan. Hier vind 
je veel gezelligheid op één van de vele 
terrasjes en je kan hier prima winkelen. 
Het is zeker een bezoek waard! 

Camping San-
daya Les Deux 
Fontaines 4

Camping La Grande Métairie is een luxe 5-sterren camping 
waar je met het hele gezin heerlijk tot rust kunt komen. De 
camping beschikt over een groot aantal faciliteiten. Denk 
hierbij aan een spelletjesruimte, bibliotheek, dansvloer en 
jeu du boulesbaan. Maar dat is lang niet alles. Er zijn diverse 
sportmogelijkheden, waaronder aquarobics, fitness en yoga. 
Bovendien ligt er op de camping een heerlijk binnen- en 
buitenzwembad. Het buitenzwembad is voorzien van vier 
glijbanen en rondom het zwembad zijn veel ligbedden te 
vinden voor een heerlijk middagje zonnen. Op de camping 
is een mini- en tienerclub voor de jeugd. Verder kun je na 
een heerlijk dagje ontspannen, genieten van een diner in het 
restaurant of een drankje aan de bar. Een dagje erop uit? 
Een bezoekje brengen aan één van de vele zandstranden 
klinkt ook niet verkeerd! 

Camping La Grande Métairie 5

Klik hier

Klik hier

Klik hier

Klik hier

https://www.vacanceselect.com/nl/partners/tradetracker/?tt=865_12_10492_magazine&r=%2Fnl%2Fcamping%2Ffrankrijk%2Fbretagne%2Fla-grande-metairie%2F
https://tc.tradetracker.net/?c=29536&m=12&a=10492&r=magazine&u=%2Ffrankrijk%2Fbretagne%2Fcamping-du-letty
https://www.roan.nl/camping/%3Ftt%3D576_12_10492_magazine%26r%3D%252Fcamping%252Ffrankrijk%252Fbretagne%252Fcamping-domaine-des-ormes%20
https://www.suncamp.nl/tradetracker/?tt=1854_12_10492_magazine&r=%2Ffrankrijk%2Fbretagne%2Ffinistere%2Fnevez%2Fcamping-sandaya-les-deux-fontaines-108411%2F
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De beste camping in de Jura is Camping La Pergola. De 
familiecamping is gelegen tussen de prachtige bergen en 
natuurgebieden van de Jura. Het park beschikt over verschillende 

faciliteiten die ervoor zorgen dat je je niet verveelt..
De camping is voorzien van een ruim binnen- en buitenzwembad. Het 
buitenzwembad heeft een gave toren waaruit drie verschillende waterglijbanen 
komen. Eén daarvan beschikt over een trechter. Op dit zwembad raak je niet 
zomaar uitgekeken en kun je eindeloos genieten van heel veel waterpret. Ga 
je liever niet het water in, maar wil je wel iets sportiefs doen op de camping? 
Dan is een potje beachvolleybal een prima optie! Op het park is animatie voor 
kinderen tot en met 17 jaar.
Geen zin om aan het einde van de dag te koken? Op de camping is een 
restaurant te vinden, waar je prima kunt dineren en een snackbar voor de 
snelle hap. Een dagje weg van de camping? Verken het gebied op een sportieve 
manier. Maak gebruik van de vele wandel- en fietsroutes en ontdek de mooie 
uitzichten! Of bezoek de wijngaarden die te vinden zijn in de Jura en maak 
kennis met de Franse cultuur.

Camping La Pergola

Jura
De Jura is een natuurrijk 

en bergachtig gebied. 
De vele bossen, 
bergkammen, meren, 
rivieren en watervallen 
maken dit een mooie 
regio. Om een beeld 
te krijgen van goede 
campings in het gebied, 
hebben wij een top 5 
samengesteld.

1

Klik hier

https://www.d-reizen.nl/opvakantie/index.aspx/?tt=32395_12_36783_magazine&r=%2Fvakantie%2Ffrankrijk%2Fjura%2Flac-de-chalain%2Fcamping-jura-la-pergola
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Camping Yelloh! Village Le Fayolan is direct gelegen aan een meertje met strand. Het is 
een echte gezinscamping waar voor iedereen wat te beleven valt. Op de camping vind je 
een binnen- en buitenzwembad. Het buitenzwembad is voorzien van vier glijbanen die 
ervoor zorgen dat je uren kunt genieten van waterpret. Op de camping zijn verschillende 

sportfaciliteiten te vinden, zoals een beachvolleybalveld, fitnessruimte en een multifunctioneel 
sportterrein. Doe je liever wat rustiger aan? Geniet van pure rust in de sauna/stoombad. Op de camping 
kun je pizza’s en snacks verkrijgen en er is een restaurant op de camping 
waar je heerlijk kunt dineren. Ideaal als je even geen zin hebt om te koken. 
Zin in wat gezellige muziek? Op de camping is een discotheek aanwezig. De 
omgeving in? Fietsen en wandelen zijn in dit gebied prima manieren om op 
verkenning te gaan. Ook is het leuk om een dagje de Zwitserse grens over te 
steken richting Genéve, wat op ongeveer 100 kilometer rijden ligt. 

Camping Yelloh! Village Le Fayolan

2

Als je van waterpret houdt is 
camping Le Val de Bonnal een 
prima camping. De camping beschikt 
over een groot buitenzwembad met 
een waterspeeltuin en vier leuke 
glijbanen. Langs de kant van het 
zwembad staan veel ligbedden, 
waardoor het aantrekkelijk is om een 
middagje te vertoeven in het zonnetje. 
Liever iets sportiever bezig? Speel 
een potje tafeltennis of een volleybal/
voetbalwedstrijd. Heb je even geen 
zin om te koken? Op de camping kun 
je ook dineren in het restaurant. Er is 
voor de jongeren in het hoogseizoen  
een animatieteam aanwezig. Hier 
zullen ze met allerlei leeftijdsgenoten 
leuke sport- en spelactiviteiten doen. 
Buiten de camping zijn verschillende 
mooie steden die bezocht kunnen 
worden, zoals de stad Besançon. In die 
stad vind je maar liefst 10 kilometer 
aan stadsmuren 
met wachttorens. 
In de omgeving 
is ook veel 
sportiefs te doen, 
zoals kanoën en 
boomklimmen. 

Camping Le Val de 
Bonnal 3 Camping Domaine de Chalain is gelegen in Doucier, 

een familiecamping omringd door de mooie 
natuur. Naast de camping bevindt zich een meer met een 
kiezelstrand waar je heerlijk kunt genieten van de zon. 
Op de camping is een luxe binnenzwembad en een groot 
buitenzwembad aanwezig. Het buitenzwembad beschikt 
over meerdere glijbanen. Als je behoefte hebt aan wat 
beweging, kun je prima terecht op het sportveld. En heb je 
door het sporten trek gekregen? Haal dan een lekkere snack 
bij de snackbar die op de camping zit. Voor een feestje 
kan je terecht bij de disco, die vlakbij de camping ligt. In de 
omgeving zijn verschillende mooie plekjes die maar al te 
graag gezien willen worden. Denk hierbij aan de Harrison 
watervallen of de dichtbegroeide bossen: leuk om 
te verkennen op mountainbikes! 

 Camping Domaine de Chalain4

Midden in het hart van het meren district in de Jura ligt 
camping Domaine de l’Epinette. Op de camping kun 
je een duik nemen in het ruime buitenzwembad met 
waterglijbanen. Ook is het heerlijk vertoeven aan de rand van 

het zwembad. Wie graag in natuurwater zwemt, heeft de 
mogelijkheid om een duik te nemen in de rivier die gelegen 
is op ongeveer 50 meter van de camping. Aan de rivier ligt 
een strandje. Na een dagje vermaak op de camping kun 
je een lekkere snack halen bij de snackbar. Ook is er voor 
jongeren tot en met 12 jaar een animatieprogramma op 
de camping aanwezig. In het gebied rond de camping kun 
je meedoen aan verschillende watersporten, maar ook 
heerlijk wandelen en fietsen door het prachtige gebied is 
een aanrader. 

Camping Domaine de l’Epinette 5

Klik hier

Klik hier

Klik hier

Klik hier

https://www.go4holiday.nl/europacamp/?tt=366_12_10492_magazine&r=%2Fcamping%2Ffrankrijk%2Fjura%2Fcamping-le-fayolan
https://www.roan.nl/camping/%3Ftt%3D576_12_10492_magazine%26r%3D%252Fcamping%252Ffrankrijk%252Fjura%252Fcamping-domaine-de-chalain%20
https://www.roan.nl/camping/%3Ftt%3D576_12_10492_magazine%26r%3D%252Fcamping%252Ffrankrijk%252Fjura%252Fcamping-le-val-de-bonnal%20
https://tc.tradetracker.net/?c=29536&m=12&a=10492&r=magazine&u=%2Ffrankrijk%2Ffranche-comte%2Fcamping-domaine-de-l-epinette
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Overige 
campings

Naast de eerdergenoemde 
populaire gebieden zijn er 
natuurlijk genoeg andere delen 
van Frankrijk waar fantastische 
campings te vinden zijn. 
Onderstaande campings liggen 
misschien niet in de meest 
toeristische gebieden van 
het land, maar hebben een 
uitstekende repuatie als het gaat 
om factoren die een vakantie in 
Frankrijk onvergetelijk maken. Hier 
vind je namelijk ook de warme 
zon, prachtige natuur, levendige 
steden en top faciliteiten. Lees 
verder en ontdek ‘‘the best of the 
rest’’.

in andere prachtige Franse regio’s

Klik hier voor meer informatie

https://www.frankrijkvakantieland.nl/campings-frankrijk/
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Camping La Domaine du Clarys is een 
familiecamping gelegen aan de Atlantische 
kust. Het is een prachtige camping met een 
luxe uitstraling. Op de camping zijn goede 
faciliteiten die ervoor zorgen dat je je niet zult 
vervelen. Er zijn diverse sportvoorzieningen 
op het terrein te vinden. Denk hierbij aan een 
klimmuur, basketbal, voetbal en volleybal. 
Op dagen dat het erg warm is, kan het 
fijn zijn om even een verfrissende duik te 
nemen. Op camping La Domaine du Clarys 
kan dat! De camping beschikt over een 
prachtig buitenzwembad dat volledig in het 
thema van draken staat. Je vindt er gave 
glijbanen, waaronder één met trechter, een 
waterspeeltuin en een lazy river, gaaf toch! 
Na een dagje vertier op de camping is het 
mogelijk om te dineren bij het restaurant op 
de camping of een maaltijd op te halen. In de 
zomermaanden is er een animatieprogramma 
voor kinderen. Voor vermaak hoef je de 
camping niet af. Ga je toch de omgeving in, dan 
is een ritje naar de stad Nantes een aanrader. 
Hier tref je prachtige kunstwerken en gezellige 
straatjes aan! 
Klik hier

 Camping La Domaine du Clarys

Vendée

Camping La Croix du Vieux Pont is een 
camping niet ver uit de buurt van de stad van 
de romantiek, Parijs. De camping is gelegen 
in het rustige Franse landschap. Met de vele 
voorzieningen die de camping te bieden 
heeft, is het een prima vakantiebestemming 
voor jong en oud. Je vindt op de camping 
een indoorspeeltuin,  kapper, spelruimte en 
een TV-ruimte. Wie van sporten houdt, heeft 
de mogelijkheid om gebruik te maken van 
verschillende sportvoorzieningen, zoals een 
klimmuur en volleybal. Voor waterpret hoef 
je de camping niet af. De camping beschikt 
namelijk over een binnen- en buitenzwembad. 
Het binnenzwembad is voorzien van 
meerdere glijbanen en biedt bij warm weer de 
mogelijkheid om het dak open te schuiven. 
Perfect voor ieder soort weer dus. Buiten het 
zwemmen om worden de kinderen vermaakt 
door het animatieteam. Na een dagje genieten 
is het mogelijk om te dineren in het restaurant 
op de camping, maar je kunt natuurlijk ook 
kiezen voor een snelle snack van de snackbar. 
Als je de omgeving in gaat, is een dagje Parijs 
wel iets wat je gedaan moet hebben. Een 
bezoek aan Disneyland Parijs is voor gezinnen 
ook een leuk uitje. Voor historie hoef je niet ver 
weg van de camping. Op anderhalve kilometer 
van de camping af bevindt zich namelijk een 
begraafplaats uit de Eerste Wereldoorlog: 
indrukwekkend! 
Klik hier

Picardië

Camping La Croix du Vieux Pont

https://www.roan.nl/camping/%3Ftt%3D576_12_10492_magazine%26r%3D%252Fcamping%252Ffrankrijk%252Fvendee%252Fcamping-le-clarys-plage%20
https://www.roan.nl/camping/?tt=576_12_10492_magazine&r=%2Fcamping%2Ffrankrijk%2Fpicardie%2Fcamping-la-croix-du-vieux-pont
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Camping Sandaya Séquoia Parc is gelegen op zeven kilometer 
van de Atlantische Oceaan. Dit maakt Séquoia Parc een ideale 
camping voor een vakantie vlakbij zee. De camping biedt veel 
luxe en een groot aantal faciliteiten, waardoor iedereen hier 
een fijne vakantie zal beleven. Op de camping vind je een super 
de luxe binnenzwembad en een gaaf buitenzwembad. Het 
buitenzwembad bestaat uit verschillende baden en is voorzien 
van meerdere glijbanen en een enorm lange stroomversnelling. 

Je hoeft natuurlijk niet alleen te zwemmen. Je kunt ook 
gebruik maken van het wellnesscentrum met sauna/stoombad 
voor ultieme ontspanning. Als je liever met iets actiefs bezig 
bent, kan dat natuurlijk ook. Op de camping vind je namelijk 
verschillende sportvoorzieningen, zoals een fitnessruimte en 
basketbal-, voetbal- en volleybalveld. Na een dagje druk in de 
weer te zijn geweest, is het soms fijn om niet zelf te hoeven 
koken. Dit kan. Binnen 100 meter van de camping ligt een 
restaurant en een snackbar. Ook is er voor kinderen tot en met 
12 jaar een animatieteam aanwezig op de camping tijdens de 
zomermaanden. Er wordt dan de hele dag gezorgd voor genoeg 
vermaak.

Trek je de omgeving in, dan is het heerlijk om te fietsen 
door het gebied rondom de camping. Je komt hier veel 
zonnebloemvelden en wijngaarden tegen. Ga je iets verder weg, 
dan is het leuk om de verschillende eilandjes voor de kust te 
bezoeken. Je kunt hier komen door gebruik te maken van de 
veerdienst die vaart tussen de eilandjes en het vaste land. 
Klik hier

Camping 
Sandaya 

Séquoia Parc

Poitou-Charentes

https://www.vacanceselect.com/nl/partners/tradetracker/?tt=865_12_10492_magazine&r=%2Fnl%2Fcamping%2Ffrankrijk%2Fpoitou-charentes%2Fsequoia-parc%2F
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Gelegen in het hart van Frankrijk ligt 
camping Sandaya Les Alicourts. Een echte 
familiecamping met veel luxe. Met een 
prachtig binnen- en buitenzwembad met 
glijbanen, een wellnesscentrum en een 
natuurmeer heeft deze camping enorm veel 
te bieden. Of je nou wilt ontspannen, of bezig 
wilt zijn, het is mogelijk. Lekker in beweging 
blijven is ook geen enkel probleem. Er zijn 
namelijk veel sportvoorzieningen, zoals een 
beachvolleybalveld, kano-verhuur en een 
multifunctioneel sportveld aanwezig. In het 
hoogseizoen is er voor kinderen ter plekke een 
animatieteam voor volledig vermaak. Voor 
een hapje eten hoef je de camping niet af. Een 
restaurant met ruime keuze en een snackbar 
zijn namelijk gevestigd op de camping. Ga je de 
omgeving in, bezoek dan vooral een van de vele 
kastelen waar het gebied de Loire bekend om 
staat. Of bezoek de steden Orléans en Bourges 
waar je veel smalle straatjes met gezellige 
terrasjes tegenkomt. 
Klik hier

Camping Sandaya Les Alicourts

Centre-Loire

Klik hier

Dordogne

 Camping Domaine de 
Soleil Plage

Camping Domaine de Soleil Plage is een 
camping gelegen in het Franse binnenland aan 
een rivier. De camping is voor jong en oud een 
fijne vakantieplek en heeft veel te bieden. Met 
een binnen- en buitenzwembad is zwemmen 
met iedere weersomstandigheid mogelijk. 
Ook beschikt het buitenbad over een leuke 
glijbaan. Het is mogelijk om te zwemmen in 
de rivier. Op de camping zijn verschillende 
sportvoorzieningen, zoals een fitnessruimte 
en een volleybalveld aanwezig om lekker in 
beweging te blijven. Voor de kinderen is er in de 
zomermaanden een animatieteam aanwezig. 
Na een dagje vermaak op de camping is het 
mogelijk om te dineren bij het restaurant dat 
binnen 100 meter van de camping gevestigd 
is. Ook vind je hier een snackbar voor de 
snelle hap. In de omgeving is het mogelijk om 
sportieve kanotochten te maken. Of stap op de 
boot en doe mee aan de 5-kastelentocht. Ook is 
de rots La Roque Gageac een indrukwekkende 
plek om te bezoeken.

https://tc.tradetracker.net/?c=29536&m=12&a=10492&r=magazine&u=%2Ffrankrijk%2Fmidden-frankrijk%2Fcamping-sandaya-les-alicourts-resort
https://www.vacanceselect.com/nl/partners/tradetracker/?tt=865_12_10492_magazine&r=%2Fnl%2Fcamping%2Ffrankrijk%2Fdordogne%2Fdomaine-de-soleil-plage%2F
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Wie met de auto naar Frankrijk 
gaat, moet onderweg met een 
aantal zaken rekening houden. 
Dit om onverwachte verrassingen 
en boetes te voorkomen. Op deze 
pagina lees je welke attributen 
je in de auto moet hebben en 
met welke situaties op de weg je 
rekening moet houden. 

Bandenprofiel

Net zoals in Nederland moet de minimale 
profieldiepte van de banden in Frankrijk 1,6 mm 
zijn. Wanneer je in Frankrijk op banden rijdt die 
niet goed zijn, kun je hier zwaar voor gestrafd 
worden.  Dit varieert van een hoge geldboete tot 
zelfs een gevangenisstraf. Bovendien mag je niet 
meer verder rijden.

Met de auto naar 
Frankrijk

Wat moet je in de auto hebben?

1 De bestuurder van de auto is verplicht 
om bij pech een veiligheidshesje te dragen. 
Zorg dus dat je dit in je auto hebt zitten als 
je naar Frankrijk gaat!

2 Ben jij de bestuurder van de auto en 
draag jij een bril of lenzen? Zorg er dan 
altijd voor dat je een reservebril in de auto 
hebt. Dit is namelijk verplicht in Frankrijk!

3 Zorg ervoor dat je een 
gevarendriehoek in de kofferbak van 
je auto hebt zitten. Bij pech moet deze 
namelijk neergezet worden (dit geldt niet 
op snelwegen).

4 Wanneer je de snelweg verlaat, 
kan het zijn dat je een Franse milieuzóne 
betreedt. Hiervoor geldt dat je auto 
voorzien moet zijn van een milieusticker. 
Zorg dat je deze sticker op tijd besteld!
Klik hier voor meer informatie

https://www.anwb.nl/vakantie/frankrijk/informatie/milieuzones
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 Tolwegen 

Wie naar Frankrijk op vakantie gaat of door 
Frankrijk heen rijdt op weg naar Spanje, moet 
rekening houden met de Franse tolwegen. In 
Frankrijk ligt namelijk een groot netwerk aan 
tolwegen en wanneer je op de snelweg rijdt, zul je 
hier dus zeker mee te maken krijgen.

 

 Pech in Frankrijk

Je hoopt natuurlijk dat je het niet zelf meemaakt, 
maar het kan altijd voorkomen dat je met pech 
langs de weg komt te staan. Het is dan zaak om 
de politie te bellen. De Franse politie is te bereiken 
op het alarmnummer 112. De politie regelt hulp.

Het kan slim zijn om je aan te sluiten bij de 
ANWB-wegenwacht Europa. Bij pech kun je dan 
namelijk de ANWB-alarmcentrale bellen, die 
vervolgens contact opneemt met de lokale pech 
hulp.

 Flitspaalsignalering 

Zorg altijd wanneer je in Frankrijk bent, dat de 
flitspaalsignalering volledig verwijderd is van 
ieder systeem met een GPS of radardetectie. Het 
uitschakelen van deze functie wordt in Frankrijk 
namelijk als onvoldoende gezien. Voor het 
hebben van deze systemen kun je beboet worden.

Met slippers achter het stuur

In Nederland mag het nog, maar in Frankrijk is het 
verboden om met teenslippers achter het stuur te 
gaan zitten. Als je namelijk wordt aangehouden of 
je bent betrokken bij en verkeersongeval riskeer je 
een hoge boete.

Snelheden in Frankrijk

- Binnen de bebouwde kom: 50  km/u

- Buiten de bebouwde kom: 80/90 km/u

- Autowegen: 100/110 km/u

- Snelwegen: 130 km/u 

- Snelwegen (bij regen): 110 km/u

Regel 80 km/h

Sinds 2018 is de maximumsnelheid op 
tweerichtingswegen zonder middenberm 80 km 
per uur. Aangezien het een regel is, staan er niet 
overal borden. Het is belangrijk om dit zelf goed 
in de gaten te houden om boetes te voorkomen.

Klik hier voor de actuele tolprijzen

https://www.anwb.nl/vakantie/frankrijk/informatie/tol/toltarieven-en-toltrajecten
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Het Onbekende 
Parijs

Je kent Parijs vast van haar 
prachtige Eiffeltoren en het Louvre. 
Dit zijn dan ook de meest bezochte 
trekpleisters van Parijs. Als je 
naar de Franse hoofdstad reist, 
kies je dan ook vaak voor deze 
bezienswaardigheden. Maar wist 
je dat er nog veel meer te zien is 
in Parijs? Wij hebben een top 5 
gemaakt van het onbekende Parijs!
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Catacomben 
van Parijs

Misschien heb je ooit wel 
eens van de catacomben van 
Parijs gehoord. Dit griezelige 
gangenstelsel van 290 km lang bevindt 
zich onder de grond van Parijs. Het is een 
beroemde verzameling van ondergrondse 
begraafplaatsen. Er liggen hier wel meer dan zes 
miljoen beenderen van allerlei Parijzenaren. Veel 
daarvan waren slachtoffer van de Pest. Voordat de 
catacomben dienden als begraafplaats, was het een 
mijn waar kalksteen uitgehaald werd. In de Tweede 
Wereldoorlog werd het gangenstelsel gebruikt voor 
het verzet en doken hier verschillende mensen 
onder voor de nazi’s.

Op dit moment kun je de catacomben bezoeken als 
je een ticket reserveert. Je ziet dan niet het gehele 
gangenstelsel, maar je kan 1,7 kilometer van de 
catacomben ontdekken. Bereid je goed voor… Want 
het is minder gezellig dan de Eiffeltoren, maar wel 
veel indrukwekkender! 

Begraafplaats 
Père-Lachaise

Als je aan een begraafplaats denkt, 
dan ga je daar niet voor de lol naar 
toe. Maar in Parijs is Cimetière du Père-
Lachaise een ware trekpleister. Het is de 
grootste begraafplaats van heel Parijs. De 
begraafplaats trekt ongeveer 3 miljoen bezoekers 
per jaar en is daarmee de drukstbezochte 
begraafplaats ter wereld. Dit komt onder andere 
doordat hier veel beroemdheden liggen begraven, 
zoals Edith Piaf en Karel Appel. 

Oorspronkelijk lag op de plek van de begraafplaats 
een leeg landgoed. Het landgoed werd vaak 
verkocht en over onderhandeld. Daardoor werd 
het een beetje verwaarloosd. Vervolgens werd 
in 1801 deze plek aangewezen voor de nieuwe 
begraafplaats van Parijs. De begraafplaats werd 
ingericht als een Engelse tuin met veel groen 
en mooie looppaden. Dit was in het begin totaal 
geen succes. Parijzenaren zagen het namelijk niet 
zitten om zich buiten de stadsmuren van Parijs 
te laten begraven. Daardoor besloten ze op een 
gegeven moment een aantal beroemde overleden 
Parijzenaren over te plaatsen naar dit kerkhof, 
zoals Molière en La Fontaine. Daarna ging het hard. 
In 1830 was Père-Lachaise de eindbestemming 
voor 33.000 overleden Parijzenaren. Tegenwoordig 
liggen hier 69.000 Parijzenaren begraven.

Het kerkhof is prachtig en wordt dan ook vaak 
gebruikt voor decors in verschillende films. Denk 
bijvoorbeeld aan de film Forever uit 2006 of aan 
het tweede deel van de nieuwe Harry Potter reeks: 
Fantastic Beasts and the Crimes of Grindelwald. 

Klik hier

Klik hier

https://www.getyourguide.com/pere-lachaise-cemetery-l3247/?partner_id=K709C9V&utm_medium=online_publisher&utm_source=y-catcher_-_frankrijkvakantieland&placement=%22other%22&cmp=magazine
https://www.getyourguide.com/paris-l16/paris-small-group-catacombs-tour-with-skip-the-line-entry-t364510/?partner_id=K709C9V&utm_medium=online_publisher&utm_source=y-catcher_-_frankrijkvakantieland&placement=%22other%22&cmp=magazine
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Opéra Garnier

Een theaterzaal klinkt vrij saai als je dat moet 
bezoeken zonder optreden. Maar het staat niet voor 
niets in dit rijtje van het onbekende Parijs. Opéra 
Garnier is namelijk de op een na grootste operazaal 
van de wereld. In 1861 is het operagebouw 
ontworpen door architect Charles Garnier in 
opdracht van Napoleon III. De zalen werden pas 
voor het eerst geopend in 1875. Het interieur is 
voorzien van bladgoud, fresco’s en marmer. Kortom, 
volop luxe! Het meest bijzondere is misschien wel 
het plafond, dat versierd is met prachtige 
schilderingen. De kroonluchter die midden in de 
zaal hangt, weegt ongeveer zes ton. Tegenwoordig 
kan je een rondleiding maken door het 
operagebouw. Het is zeer indrukwekkend.

Les Invalides

Hôtel des Invalides heeft zijn naam te danken aan 
oud-soldaten die invalide zijn geraakt. Zij werden 
verzorgd in dit complex. Het “Hotel” was een soort 
stad in het klein. Het had namelijk zijn eigen 
militaire en godsdienstige regels. Aan het eind van 
de eeuw zaten hier wel meer dan vier duizend 
gewonde soldaten. De ene soldaat ging hier werken 
als schoenmaker en de ander bijvoorbeeld als 
metselaar. 

Uiteindelijk werd dit hotel ook de laatste rustplaats 
van Napoleon. Zijn graf kan hier nog steeds bezocht 
worden. Zijn tombe ligt in een soort putje. Hier 
hebben ze expres voor gekozen. Als jij namelijk zijn 
graf van boven wilt bekijken, moet je altijd voor hem 
buigen om hem te zien. En als je het graf van onder 
wilt zien, dan kijk je altijd tegen hem op.

Chateau de Vincennes

Het kasteel van Vincennes werd gebouwd in de 14e 
eeuw om te laten zien hoe sterk de macht van de 
monarchie was. Vanaf het kasteel werd de stad 
verdedigd tegen hun vijanden. Napoleon heeft het 
kasteel nog verder uitgebreid met vele barakken. Hij 
maakte van het kasteel een echt fort. Hij kon met 
het fort Parijs gemakkelijk beschermen tegen de 
invasies in de 19e eeuw. Nu is het kasteel open voor 
rondleidingen. Het is echt een aanrader om dit 
kasteel te bezoeken!

Napoleon
Napoleon Bonaparte is de grootste en bekendste 
generaal en dictator die Frankrijk ooit heeft gehad. 
Hij heeft meerdere veldslagen gewonnen en 
uiteindelijk werd hij de keizer van Frankrijk. Het 
lukte hem om tijdelijk een groot deel van Europa 
onder zijn gezag te brengen. Zijn gezag kwam ten 
einde bij de slag om Waterloo. Hij werd daarna 
gedeporteerd naar Sint-Helena en overleed 
vervolgens in 1821 aan maagkanker. Bij een aantal 
bezienswaardigheden in Parijs kun je de invloed 
van Napoleon over Frankrijk nog zien, waaronder 
bij Les Invalides en Chateau de Vincennes.

Klik hier

Klik hier

Klik hier

https://www.getyourguide.com/paris-l16/paris-full-day-military-history-art-collection-tour-t70627/?partner_id=K709C9V&utm_medium=online_publisher&utm_source=y-catcher_-_frankrijkvakantieland&placement=%22other%22&cmp=magazine
https://www.getyourguide.com/paris-l16/paris-chteau-de-vincennes-entry-ticket-t224196/?partner_id=K709C9V&utm_medium=online_publisher&utm_source=y-catcher_-_frankrijkvakantieland&placement=%22other%22&cmp=magazine
https://www.getyourguide.com/paris-l16/opera-garnier-tour-with-expert-guides-in-paris-t3633/?partner_id=K709C9V&utm_medium=online_publisher&utm_source=y-catcher_-_frankrijkvakantieland&placement=%22other%22&cmp=magazine
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Landgoed van Marie Antoinette

Achter de prachtige tuinen van het paleis van 
Versailles bevindt zich het landgoed van Marie 
Antoinette, waar zij als koningin heeft gewoond. 
Marie Antoinette wilde soms ontsnappen uit het 
drukke Paleis van Versailles en daarom heeft zij een 
geheel eigen landgoed ingericht achter de tuinen. 
Hier vind je een klein dorp, bestaande uit een aantal 
gebouwen en prachtige tuinen. De koningin maakte 
gebruik van drie van deze woningen, terwijl de 
andere werden bewoond door onder andere de 
hoofdbewaker van de koningin en de hoofdtuinier. 

Het is een prachtig landgoed met mooie tuinen. Je 
kunt hier een leuke rondleiding maken en je ontdekt 
meer over de geschiedenis van Parijs.
 

Congiergerie

De Congiergerie was het laatste verblijf van Marie 
Antoinette. Hier werd ze gevangengenomen voordat 
ze werd geëxecuteerd. Vaak lopen mensen wel 
langs de Congiergerie, omdat het is gelegen bij 
de slotjesbrug en de Notre Dame. Maar weinig 
mensen maken de keus om hier daadwerkelijk een 
rondleiding te doen, terwijl dit echt een aanrader is. 

De Congiergerie is in het begin van de 14e eeuw 
gebouwd. De gevangenissen van Marie Antoinette 
en Robespiere zijn nu mooie gedenkkamers 
geworden en deze kun je bezoeken tijdens de 
rondleiding. De Congiergerie dient in deze tijd voor 
verschillende factoren. Zo is hier onder andere het 
Paleis van Justitie en het concertgebouw gevestigd 

Marie Antoinette

Marie Antoinette is de meest gevreesde koningin 
die Frankrijk ooit heeft gehad. Ze was de 
echtgenote van Lodewijk XVI. Marie Antoinette 
werd geboren in 1755 en had 15 broers en 
zussen. Als koningin werd ze in haar eigen tijd 
voornamelijk veel bekritiseerd en niet gewaardeerd. 
Dit komt voornamelijk omdat ze vele mensen heeft 
gemarteld. Voor anderen stond ze juist bekend als 
een heilige.

Uiteindelijk is Marie Antoinette op haar 38ste 
geliquideerd onder de guillotine, vanwege haar 
rol in de Franse Revolutie. Voordat ze werd 
geliquideerd, werd ze gevangengehouden in de 
Conciergerie.

Klik hier

Klik hier

https://www.getyourguide.com/paris-l16/marie-antoinette-s-estate-and-the-trianon-palaces-t166082/?partner_id=K709C9V&utm_medium=online_publisher&utm_source=y-catcher_-_frankrijkvakantieland&placement=%22other%22&cmp=magazine
https://www.getyourguide.com/paris-l16/paris-conciergerie-skip-the-line-ticket-with-histopad-t222147/?partner_id=K709C9V&utm_medium=online_publisher&utm_source=y-catcher_-_frankrijkvakantieland&placement=%22other%22&cmp=magazine


31www.frankrijkvakantieland.nl

Kies ervoor om heerlijk te ontspannen in 
Frankrijk met veel luxe en comfort. Een privé-
zwembad bij aankomst is natuurlijk altijd 
lekker. Je kunt direct een verkoelende duik 
nemen na een lange tocht naar de 
bestemming. Naast dat een eigen zwembad 
vooral een extra luxe is, heeft het ook 
voordelen wat betreft hygiëne. Je weet nooit 
hoe het met de hygiëne van andere zwemmers 
in een gemeenschappelijk zwembad is 
gesteld. In je eigen privé-zwembad hoef je 
geen rekening te houden met vreemde 
mensen, je bent tenslotte op vakantie met je 
gezin, vrienden of familie. Daarnaast is het 
niet nodig om ’s ochtends vroeg je bed uit te 
komen om een bedje te kunnen bemachtigen. 

Met een eigen zwembad ben je niemand tot 
last. Je kunt lekker muziek draaien en de 
kinderen kunnen eindeloos veel bommetjes 
maken. Tot slot ben je niet afhankelijk van de 
openingstijden van het zwembad. Jouw eigen 
zwembad is 24/7 geopend. Kies ervoor om ’s 
ochtends een frisse duik te nemen of laat in de 
avond nog even een baantje te trekken. 

Vakantiehuizen
met privé-zwembad

Klik hier voor meer informatie

https://www.frankrijkvakantieland.nl/vakantiehuizen/vakantiehuis-met-prive-zwembad-frankrijk/
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In een van de mooiste gebieden van Frankrijk vind 
je het luxe vakantiepark Vallée de la St. Baume. 
Het park is gelegen aan de voet van de St. Baume 
en ligt tussen de wijngaarden en pijnbossen. 
Geniet van alle faciliteiten die op het park te 
vinden zijn.
De 6-persoons vakantiehuizen van dit park staan 
op ruime kavels en zijn van alle gemakken 
voorzien. De villa’s beschikken over een eigen tuin 
met veel privacy, een privé-zwembad en een 
overdekt terras. 
Klik hier

Vakantiepark Vallée 
de la St. Baume

1

In de Poitou-Charentes ligt het villapark 
L’Aveneau – Vieille Vigne. Geniet van het mooie 
landschap, de pittoreske dorpjes en terrasjes 
van Frankrijk. Op en rondom het park zijn 
verschillende activiteiten mogelijk, waardoor 
jong en oud zich prima kunnen vermaken.
Op het park staan 4-persoons en 6-persoons 
villa’s met een privé zwembad. De huizen zijn 
voorzien van alle luxe en ruim opgezet. Geniet 
van je eigen zwembad met daarbij een eigen 
overdekt terras. 
Klik hier

Vakantiepark L’Aveneau – 
Vieille Vigne

Poitou-
Charentes

2

Provence

https://www.francecomfort.com/l/holiday?tt=21679_12_10492_magazine&r=%2Fnl%2Fvakantiepark%2Ffrankrijk%2Fprovence%2Fnans-les-pins%2Fvallee-de-la-st-baume%2F-over-het-park
https://www.francecomfort.com/l/holiday?tt=21679_12_10492_magazine&r=%2Fnl%2Fvakantiepark%2Ffrankrijk%2Fpoitou-charentes%2Fles-forges%2Fl-aveneau-vieille-vigne%2Fover-het-park
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Aan de westkust van Frankrijk ligt het 4-sterren 
kasteel resort Château de Salles. De regio wordt 

gekenmerkt door de mooie natuur, prachtige stranden en 
gezellige Franse dorpjes. Op het park zelf is genoeg 
animatie voor jong en oud.
Op het park zijn diverse soorten villa’s. Wil je een villa 
met privé zwembad? Dan kun je kiezen uit een 
6-persoons of een 8-persoons villa. Geniet van ultieme 
luxe van je eigen zwembad met een overdek terras. 

Gironde-Aquitaine

Vakantiepark Château de Salles

Klik hier

3

Bourg Est is een kleinschalig Nederlands 
vakantiepark waar je helemaal tot rust 
komt. Tussen de bekende streken 
Dordogne en Vendee ligt Poitou-Charentes. 
Geniet van het heerlijke Franse klimaat en 
de natuur tijdens je vakantie.
De luxe vrijstaande villa’s staan op ruime 
kavels. Je kunt kiezen uit verschillende type 
villa’s. De 6-persoons en 8-persoons villa’s 
hebben een privé-zwembad of zelfs een 
superieur zwembad. 

Poitou-
Charentes

4 Vakantiepark Bourg Est – 
Vigelière  

Klik hier

In de Provence is het luxe vakantiepark 
Jardin du Golf te vinden. Het park ligt 
boven op de helling aan de voet van de 
St. Baume, midden in de prachtige 
natuur van wijngaarden en pijnbossen. 
Het park is perfect om de toeristische 
dorpjes en de zandstranden van de 
Middellandse Zee te verkennen. Op het 
park is daarnaast genoeg te doen voor 
jong en oud.
De 6-persoons en 8-persoons villa’s 
hebben een privé zwembad en zijn van 
alle gemakken voorzien. Daarnaast 
beschikken de villa’s over een tuin met 
voldoende privacy en een overdekt 
terras. 

Vakantiepark Jardin du Golf5

Klik hier

Provence

https://www.francecomfort.com/l/holiday?tt=21679_12_10492_magazine&r=%2Fnl%2Fvakantiepark%2Ffrankrijk%2Fgironde%2Fsalles%2Fresidence-chateau-de-salles%2Fover-het-park
https://www.francecomfort.com/l/holiday?tt=21679_12_10492_magazine&r=%2Fnl%2Fvakantiepark%2Ffrankrijk%2Fpoitou-charentes%2Fles-forges%2Fbourg-est-vigeliere%2Fover-het-park
https://www.francecomfort.com/l/holiday?tt=21679_12_10492_magazine&r=%2Fnl%2Fvakantiepark%2Ffrankrijk%2Fprovence%2Fnans-les-pins%2Fjardin-du-golf%2F-over-het-park
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Wintersport in Frankrijk is volgens velen 
een geval apart. Het zou niet kunnen tippen 
aan bijvoorbeeld de wintersportervaring van 
Oostenrijk. Maar veel mensen weten niet 
dat er veel voordelen zitten aan een 
wintersportvakantie in Frankrijk.

Wintersport
In de Franse skigebieden
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Frankrijk staat minder bekend als 
wintersportland dan Zwitersland en Oostenrijk, 
maar is dat wel terecht? Deels wel. Het Tiroler 
effect is veel meer te vinden in Oostenrijk. Maar 
in bepaalde gebieden in Frankrijk kun je ook 
helemaal losgaan bij de après-ski . 
Nederlanders openen namelijk massaal hun 
kroegen in Val Thorens, Les Deux Alpes en 
Tigres. Daarom kiezen de meeste 
wintersporters steeds vaker voor een 
wintersportvakantie in Frankrijk, in plaats van 
Oostenrijk.

De hierboven genoemde regio’s zijn ook bij 
uitstek de beste gebieden om te wintersporten 
in Frankrijk. De andere gebieden zijn relatief 
wat saaier dan een wintersport in Oostenrijk. 
Sommige wintersportliefhebbers denken dus 
dat dit voor elk gebied in Frankrijk geldt, maar 
dat is absoluut niet waar. Wist je bijvoorbeeld 
dat de skigebieden in Frankrijk veel groter zijn 
dan in Oostenrijk? 

Frankrijk staat bekend om de relatief dure 
skipassen, maar dat heeft er mee te maken dat 
de skigebieden in Frankrijk groter zijn en er dus 
een grote oppervlakte aan pistes onderhouden 

moet worden. Het eten en drinken in Frankrijk 
is een stuk minder duur dan in Oostenrijk. Dus 
over het algemeen ben je net zoveel geld kwijt 
voor de vakantie, alleen zijn de skigebieden in 
Frankrijk een stuk hoger en groter! 

In het skigebied Val Thorens wordt elk jaar een 
Dutch week georganiseerd met toffe artiesten 
en spectaculaire feesten. De Dutchweek is voor 
menig wintersportliefhebbers een week om 
nooit meer te vergeten. In de winter wordt in 
het skigebied van de Alpe d’Huez de 
wintereditie van Tomorrowland georganiseerd. 
Het bekende feest vol met vuurwerk en toffe 
DJ’s krijgt tussen de bergen en in de sneeuw 
een hele toffe dimensie!

Kortom: wintersport in Frankrijk is absoluut 
iets om over na te denken.

Leuke accommodaties voor je wintersport in 
Frankrijk vind je hier!

Top 5 skigebieden Frankrijk

1. Les Trois Vallées

2. Les Portes du Soleil

3. Espace Killy

4. Les Deux Alpes

5. Paradiski

https://www.frankrijkvakantieland.nl/wintersport-frankrijk/
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Voor een onbezorgde vakantie in Frankrijk

Als je voor de eerste 
keer op vakantie gaat naar 
Frankrijk, is het nog een 
spannend avontuur. Om de 
vakantie zo ontspannen 
mogelijk te maken wil je 
natuurlijk zo goed mogelijk 
op de hoogte zijn van de 
‘‘ins and outs’’ van het 
populaire vakantieland. 
Hieronder vind je een paar 
handige tips om jouw 
vakantie zo comfortabel 
mogelijk te maken.

Vermijd Parijs tijdens de reis

Wanneer je richting het zuiden van Frankrijk trekt, weet je al dat je een lange reis te wachten 
staat. Sommige files zie je niet aankomen, maar van tevoren is het al duidelijk dat je niet te dicht bij 
Parijs wilt komen. De ring rond Parijs is altijd al druk en tijdens de vakantieperiodes komen daar nog 
eens hordes toeristen bij. Daarom is het handig om naar alternatieve routes te kijken, zoals de A68 
en de Francilienne.

1

Vermijd de Zwarte Zaterdagen

De zwarte zaterdagen zijn de periodes dat het zo druk op de weg is dat je langer stilstaat 
dan dat je rijdt. Het gaat dan vaak om de zaterdagen die vallen in het laatste weekend van juli en/

of het eerste weekend van augustus. Dan beginnen de Franse schoolvakanties. Op de Autoroute du 
Soleil is het vaak het drukst. Zondagen en donderdagen zijn de beste vertrekdagen. Op deze dagen 

is de kans op vertraging het kleinst

2
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Ontdek de Franse gebieden 

Frankrijk heeft een zeer divers landschap en dit maakt het land voor elke vakantieganger 
interessant. Het is dus wel belangrijk om van tevoren uit te zoeken welk gebied het best bij jou past. 
Liefhebbers van strand en luxe zitten goed aan de Côte d’Azur. In Normandië zijn talloze historische 

hoogtepunten te vinden, zoals het strand van D-Day en de Mont Saint-Michel. De Rhône-Alpes is 
de plek voor fanatieke sporters. Lees je dus goed in, want dan kan het haast niet misgaan met jouw 

vakantie in Frankrijk. 

Boek een Formule 1 hotel

Je bent binnen vier uur in Frankrijk, maar als je een vakantie in het zuiden hebt geboekt, kan de 
reistijd oplopen tot wel 15 uur. Zo’n lange reis in één keer afleggen is niet voor iedereen weggelegd. 
Je hebt veel hotels in Frankrijk, maar goedkoop is het niet altijd. Een overnachting in een Formule 1 
hotel is dan echt een aanrader. Het is goedkoop en comfortabel en de service is uitstekend. Als je 
vooraf hebt geboekt, maakt het niet uit hoe laat je binnenkomt. ’s Ochtends kan je nog aanschuiven 
bij het ontbijt en fris en fruitig de laatste kilometers afleggen.

3

4

Franse vocabulaire bijwerken

Frankrijk verwelkomt elk jaar honderdduizenden toeristen die uit allerlei verschillende 
landen komen. In populaire gebieden is men er dus wel al op voorbereid en spreekt men steeds 
vaker ook Engels. Dit is echter niet overal zo. In minder populaire gebieden of in kleine winkels of 
supermarkten zijn de Fransen het niet gewend om Engels te praten. Zorg er dus voor dat je in ieder 
geval een aantal belangrijke woorden/zinnen kunt herkennen en/of spreken. Zinnen als ‘’Je ne parle 
pas français’’ en ‘’Je voudrais…’’ kunnen je al een aardig eind op weg helpen. Daarnaast toon je ook 
respect naar de Fransen als je het alleen al probeert.

5

Drinkwater

Het drinkwater in andere landen roept altijd wel wat vragen op. Nederland heeft na 
Oostenrijk het beste drinkwater van Europa, waardoor ander water al snel minder lekker smaakt. 

Over het algemeen kun je het kraanwater in Frankrijk gewoon drinken. Zo niet, dan staat er een 
bordje met een waarschuwing bij. Het water in Frankrijk bevat echter wel veel chloor. Dit is 

niet schadelijk, maar is voor ons toch een stuk minder lekker. Gelukkig proeft het water uit de 
supermarkt wel naar thuis. 

6
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Bedankt voor het lezen! Voor 
meer informatie, kijk dan op onze website 
Frankrijkvakantieland.nl en volg ons op Facebook 
en Instagram

Klik hier voor de webstie

Klik hier voor de Facebookpagina

Klik hier voor de Instagrampagina

https://www.frankrijkvakantieland.nl/
https://www.facebook.com/Frankrijkvakantieland
https://www.instagram.com/frankrijkvakantieland/

