
Camping:             
La côte d'argent

Frankrijk 

Robin, Angelique, Stijn, 
Danielle, Frederique en Anne 
Fleur Noppert 



La côte d'agent is een camping in Frankrijk met heel 
veel verschillende en leuke activiteiten. 
Er zijn leuke restaurants waar je snacks en ijs kan 
kopen. Ook kunt u daar lekker aan zee of in een 
zwembad zwemmen. Er is ook wifi voor op uw mobiel, 
laptop, iPad (enz...)

Activiteiten 

La côte d'argent

In La côte d'argent zijn leuke activiteiten en 
mooie bezienswaardigheden. U kunt bijvoorbeeld 
tennissen, zwemmen, surfen en winkelen. En u 
kunt kijken naar de mooie omgeving op en om de 
camping heen

Overnachting tijdens de reis 
 Tijdens de reis kunnen jullie in het hotel: ibis 

Grenoble centre Grenoble overnachten. De prijs 
van de overnachting in totaal: €87,38. Straat: rue 
de mirabel les trois dauphins 5 postcode: 38000 
grenoble

(Als u 30 dagen van te voren 
boekt krijgt u 33% korting)
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Omgeving en ligging 
Bij de camping La côte d'argent is een mooie 
omgeving met stranden, bossen en 
zwembaden. U kunt er ook winkelen en lekker 
eten bij gezellige restaurantjes. In de camping 
zelf zijn er veel bomen u kunt dus niet bij het 
huisje in de buurt zonnen.

Vervoer
Omdat u met 6 mensen gaat reizen, kunt het 
best met 2 auto's gaan. Dan bent u ongeveer 
aan kosten van de benzine €200,- kwijt. De 
reis naar Het hotel duurt ongeveer 10 uur. Als u 
dan 1 nacht blijft overnachtenDe volgende dag 
nog ongeveer 5 uur. In totaal is hèt 1261 rijden 
naar de camping zelf

Info huisje
Het huisje waar u in verblijft heeft 3 slaapkamers 
en 2 badkamers er is een volledige uitgeruste 
keuken. Met een 
vaatwasser,koelkast,vriezer,oven en een 
magnetron. Er is een open woonruimte met een 
bank,eettafel en een elektrische/gashaard. 
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Prijzen
De prijzen van het huisje op de camping 
waar u in overnacht. Kost ongeveer 
€418,80. Op de camping kunt u gewoon 
met euro's betalen. U hoeft uw geld in te 
wisselen.

€ € €

Over de camping

Veel plezier op uw 
vakantie!

Op de camping waar u verblijft zijn 
veel leuke dingen bijvoorbeeld: een 
zwembad,watersport,WiFi,een 
restaurant,een strand een bar en er is 
een courier aanwezig.

Van: Indy,Evie,Mila,Joria en Anne 
Fleur.
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