
Op vakantie naar...

Fran
krijk 



Camping les 
prairies 

de la mer! 

Een mooie camping in F
rankrijk 

met mooie paden om te wandelen 

ook kun 

je daar fiets
en, surve

n en nog
 veel 

meer

Goedkope sta caravans  
En een mooi zwembad in 

de buurt!



Camping les 
prairies 

de la mer! 

Een mooie camping in F
rankrijk 

met mooie paden om te wandelen 

ook kun 

je daar fiets
en, surve

n en nog
 veel 

meer

Goedkope sta caravans  
En een mooi zwembad in 

de buurt!



De afstand naar de camping is:  
1201 km vanaf Noord-Oost Nederland. 
De brandstofkosten zijn €143,22. 
En ongeveer  11 uur & 49 min.

Huisdieren zijn er toegestaan 
De taal die ze daar spreken is: 
Nederlands, Duits, Italiaans, Frans en 
Pools
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Het klimaat is er warm en zonnig! 

De gemiddelde warmte is van 19 

tot 28 graden Celsius! 

Huisdieren zijn er toegestaan 
De taal die ze daar spreken is: 
Nederlands, Duits, Italiaans, Frans en 
Pools

De stranden zijn goudgeel en het 
water is mooi helder en blauw. 
Er is een priveparkeerplaats buiten.
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Excursi
es 

Bergbeklimmen: klim Met een 
begeleider de berg op voor 
€40,- p.p. 

Tourbus: reis met de bus door het 
gebied naar mooie plaatsen en 
steden. Ook ga je naar mooie 
bezichtigingen in de buurt. Reis nu 
voor maar €89,99 p.p. per dag.

Duiken: duik de zee in met een 
paar begeleiders. Bekijk mooie 
vissen, koraal en rotsen. 
Voor maar €129,- p.p.
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Sport & activiteiten

Je kan er gratis voetballen, 
basketballen en tafeltennissen. 

Tegen betaling kan je 
boogschieten, duiken, fietsen, 
fitness, roeiboot verhuur.

Ook kan je er met betaling 
tennissen (buiten), 
waterfietsverhuur, waterskiën en 
windsurfen



Sport & activiteiten

Je kan er gratis voetballen, 
basketballen en tafeltennissen. 

Tegen betaling kan je 
boogschieten, duiken, fietsen, 
fitness, roeiboot verhuur.

Ook kan je er met betaling 
tennissen (buiten), 
waterfietsverhuur, waterskiën en 
windsurfen


