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De camping

Activieteiten

De stad1.

2.

3.

4.
De camping ligt in Frankrijk, bij 
de oevers van Vézère. Het ligt in 
de buurt van montignac-lascaux. 
In lacaux zijn ook grotten die 
zijn ontdekt in 1940 daar zijn 
een groot aantal 
grotswandschilderingen ontdekt. 
Het is een tip om daar is naar toe 
te gaan ;). 
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5. 

6. 

Route

Kosten

Paardrijden
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2. De camping
Bij camping Le Paradise zijn veel 
leuke dingen te doen er zijn veel 
activiteiten voor jong en oud. Er is 
een groet zwembad, moestuin( je 
mag er gratis dingen plukken 
kruiden, framboos of aardbeien), 
speeltuin kanoën en nog veel meer. 
Er is een mooi groot terras met 
winkeltjes en een podium. Soms zijn 
er optredens door de kinderen. Er 
zijn ook wandelingen. Huisdieren 
mogen mee maar ze kosten wel geld 
3,- per nacht

Een deel van 
het zwembad

Stuk van 
terras

Veel mooie 
bloemen op de 
camping

De 
rivier 
bij de 
campin
g waar 
je kan 
kanoën
, vissen 
en 
zwemm
en.

De speeltuin 
voor de 
kinderen

Je bent er twee 
weken
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Acctivieteiten
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Route

De weg duurt 11 uur en 47 minuten 
(zonder tussen stop)

En het is 1.193 
km

Paardrijden 
Paardrijden in de Dordogne is Een 
Onvergetelijke Gebeurtenis. Het 
Prachtige landschap zet tal van Paden bossen 
deur open Valleien in 
Heuveltoppen is bij uitstek appropriate for 
tochten op het paard. 
Het aanbod Zeer is divers, variërend van Een 
grote kamers zet 
Kasteelboerderij round huisjes ritten, van 
georganiseerde (trek) kampen  
Tot boeren aan met een paar paarden graag mee 
u sterven uit rijden 
Nemen van u bij een aantal huur van wegen op 
aanreiken papier. 
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Kosten
In totaal zijn de 
kosten €836,10  
We hebben de 
benzine en de 
standplaats bij 
elkaar geteld 
Wel op een 
voorwaarde u 
moet de camper 
zelf regelen

Fijne 
vakantie
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