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CAMPINGS HUTTOPIA,
KAMPEER MIDDEN IN DE NATUUR…
—
Toen wij Huttopia in 1999 bedachten, wilden we eenvoudigweg een 
vakantiebestemming creëren midden in de natuur, goed geïntegreerd 
in de omgeving, waar wij graag met het gezin zouden gaan kamperen.
We begonnen met het overnemen van onze eerste ‘camping om op 
te kamperen’ aan een meer in de Alpen. Deze noemden wij Camping 
Indigo omdat Huttopia nog moest rijpen. We bleven overal in Frankrijk 
campings overnemen onder de naam Camping Indigo en tegelijkertijd 
kwam het Huttopia aanbod aan het licht door de creatie van nieuwe 
bestemmingen.

Maar voor ons bestaat er slechts één soort echte camping: een camping 
gelegen in een mooi stukje natuur waar je je tent neer kunt zetten 
of met je caravan kunt komen, of waar je een mooie accommodatie 
van doek en hout kunt huren met de gezin of met vrienden; een 
camping van waaraf je een mooie streek kunt ontdekken en waar 
de aangeboden faciliteiten zorgen voor een goed comfortniveau; 
een camping waar niet te veel huuraccommodaties staan, waar je 
activiteiten kunt ondernemen, of gewoon kunt lezen en uitrusten. 
Kortom, een camping die in niets lijkt op de campings waar je klem zit 
tussen tientallen in rijen opgestelde stacaravans, waar je gedwongen 
wordt om de lawaaierige animatie te verduren.

Wandelend over of kamperend op onze Indigo of Huttopia campings 
beseften wij dat deze in feite allemaal dezelfde sfeer van natuur, 
vrijheid en authenticiteit uitademen. Dus besloten we om ze allemaal 
dezelfde naam te geven. Die van onze droomcamping, waar we ons los 
kunnen maken van het leven van alledag om weer in contact komen 
met de natuur: Huttopia!

Als de Campings Indigo u bevielen,
dan zullen alle Campings Huttopia u ook bevallen!

Céline en Philippe Bossanne – Oprichters van Huttopia
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Voor een 
uniek verblijf

RECREATIE, ZWEMMEN & ACTIVITEITEN  
—

Verblijven op een Huttopia-camping,
dat is profiteren van de recreatiefaciliteiten

en activiteiten voor het hele gezin.
Het belangrijkste is dat ieder op zijn eigen tempo 
leeft, geniet, zich vermaakt, zwemt en ontdekt. 

Geniet volop van uw verblijf!

ALLE BESCHIKBARE
ACTIVITEITEN
—

Wat u niet mag missen 
Deel onvergetelijke momenten op uw favoriete sportterrein zoals volleybal, 
tafeltennis, jeu-de-boules en tennis. Aan u de keuze!  Voor uw kleintjes is er 
een speeltuin en de tieners spreken af met hun nieuwe vrienden. 
Zin in een uitje? Op de camping kunt u fietsen huren om leuke tochten te 
maken met het gezin.

Even lekker zwemmen in het zwembad
De zwembaden van de Huttopia-campings bieden alles wat u nodig heeft: 
zwemmen en plezier maken, luieren op grote terrassen in een canvas ligbed 
en uw favoriete zomerboek lezen of met de kleintjes naar het pierenbad gaan.  

Water in al zijn vormen!
Een meer, een vijver, een rivier of de oceaan. Geniet van verschillende 
zwemplekken op of in de directe omgeving van onze campings. Geniet van 
het zwemmen in natuurwater of ga varen, huur een kano of ga vissen voor 
unieke herinneringen.
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ACTIVITEITEN VOOR
HET HELE GEZIN 
—

Ontdek een regio, het hele jaar door
Onze teams adviseren u over plaatsen en activiteiten die u niet mag missen in 
hun omgeving: wandeltochten, mountainbiketochten, bezoeken aan kastelen, 
canyoning, lokale markten... Om u zo goed mogelijk van dienst te zijn, werken 
wij samen met lokale dienstverleners die alle geheimen en rijkdommen van 
hun streek kennen.

Het zomerprogramma van de Huttopia
campings voor het hele gezin 
Bekijk de gevarieerde activiteiten* voor het hele gezin (juli-augustus). 
Pottenbakworkshop, klimmen in bomen, de prehistorie ontdekken, 
sporttoernooien, workshop ‘Catalaanse tapas’ zijn slechts een aantal leuke 
activiteiten om met het gezin of vrienden te ondernemen. 

De magische Huttopia avonden
De authentieke en gezellige Huttopia zomeravonden nodigen u uit om leuke 
momenten te delen: goochelshows, streekdiners, concerten, nachtelijke 
wandelingen, verhalenavonden... klein en groot zullen zich vermaken zonder 
dat het al te laat wordt.  

De Kinderclubs
In de zomervakantie worden uw kinderen ‘s ochtend verwend tijdens 
de Kinderclub*, het moment om samen te spelen en nieuwe vrienden 
te maken! Dit is het moment om te genieten van verschillende 
gratis activiteiten in de buitenlucht. Groepsactiviteiten, leuke 
knutselactiviteiten zoals hutten bouwen,
speurtochten...
Er is voor iedereen
en elke leeftijd iets te doen.
*Behalve Huttopia Versailles.

Bekijk het gedetailleerde

activiteitenprogramma op

www.huttopia.com
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Voor een
praktisch verblijf

FACILITEITEN & VOORZIENINGEN
—

Verblijven op een Huttopia camping,
dat is genieten van talloze faciliteiten die uw leven 

tijdens de vakantie vereenvoudigen.
Ter plaatse? Geniet van het moment

met uw naasten of vrienden.

EEN RUSTIGE VAKANTIE...
—

Receptie en toeristische informatie
Een vraag? Advies nodig over toeristische activiteiten in de omgeving? Onze 
teams staan tot uw beschikking om uw verblijf zo aangenaam mogelijk te maken.

Recreatieruimte
Dit is de plek om in elk seizoen te ontspannen of bijeen te komen, een spelletje 
te spelen, te praten, lezen en op te warmen bij de houtkachel als het wat frisser 
wordt. U vindt hier een bibliotheek met boeken over de regio die u ter plaatse 
kunt raadplegen of romans om te lenen, een spelletjes- en televisieruimte, 
comfortabele banken, een zelfbedieningsespressoapparaat...
De recreatieruimte is de hele dag open.

Te huur om licht te reizen
Verhuur van fietsen, barbecues, koelkasten, lakens en handdoeken.
Sommige van deze artikelen kunt u tegelijk met uw verblijf reserveren.

Wasserette
Een wasmachine en droger staan ter plaatse tot uw beschikking.
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wifiwifi
Omdat het soms moeilijk is om u volledig af te sluiten van de 
buitenwereld, staat er ter plaatse een computer tot uw beschikking 
en is er gratis wifi in de recreatieruimte van de meeste campings.

KLEINE TREK? 
—

De Pizza-Grill en de Snackkraam 
We hebben ervoor gekozen voor  eenvoudige en zomerse gerechten waar het 
hele gezin van houdt: pizza, gegrild vlees en Franse frietjes, hamburgers, verse 
salades, ijs en enkele nagerechten. We hebben ook een wijnkaart samengesteld 
met onze favoriete wijnen. Strijk neer op onze mooie houten terrassen voor een 
drankje of een kopje koffie en geniet ondertussen van de omliggende natuur.

De campingwinkel
Hier vindt u basisartikelen en een selectie regionale specialiteiten. Tandenborstel 
vergeten, lucifers nodig om een kaars aan te steken of streekjam voor het 
ontbijt... alles is er te vinden!

Het brooddepot
Reserveer uw brood en luxe broodjes een dag van tevoren voor een vers 
ontbijtje!

Ontbijt
Eenvoudig of uitgebreid, neem de tijd voor een goed ontbijt zonder iets te hoeven 
klaarmaken, dankzij onze formules die elke ochtend worden aangeboden. Thee, 
koffie, jus d’orange, brood en luxe broodjes, zodat u helemaal klaar bent voor 
een dag vol ontdekkingen.
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Kampeer
zoals u
dat wilt!

—
Kamperen op een Huttopia camping,

dat is genieten op een plek waar alle kampeerders 
vinden wat ze zoeken. Dat is een verblijf in een tent, 
caravan of camper op een mooie ruime staanplaats 

midden in de natuur. 

IEDER ZIJN STAANPLAATS...
in een tent, caravan of camper 
—
Elke kampeerder heeft zijn gewoontes en manier van kamperen...
Of u nu met een kleine of grote tent komt, met een caravan of camper, 
wanneer u licht kampeert of goed bent uitgerust, met zijn tweeën of 
met een hele groep...Er is altijd een staanplaats die bij u past.  

Duizend en één manieren
om te kamperen op

www.huttopia.com

Kies uw staanplaats met 
of zonder elektriciteit.

STAANPLAATS Camping
Voor liefhebbers van traditioneel kamperen.

STAANPLAATS Camping + of Huttopia  
Voor degenen die houden van het gemak van een picknicktafel, 
willen profiteren van een bevoorrechte locatie, of meer ruimte 
willen.   

STAANPLAATS Aan zee of rivier
Om dichtbij het water te kamperen, in slaap te vallen bij het 
geluid van de golven of de rivier en te ontbijten met een uniek 
uitzicht.
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MODERNE EN LICHTE SANITAIRE 
VOORZIENINGEN 
—
De moderne, lichte en aangename sanitaire voorzieningen van de 
Huttopia campings bieden u alle comfort voor een geslaagd verblijf. 
Ze zijn bedacht en ontworpen voor gezinnen en daarom functioneel en 
ruim. Ze beschikken over gezinsbadkamers, douchecabines, toiletten, 
afwasbakken... en een babyruimte.    

PRAKTISCH KAMPEREN
—

Omdat kamperen altijd een synoniem moet zijn van eenvoud en gemak, 
bieden de Huttopia campings kampeerders diverse faciliteiten aan.
Op elke camping:  
> Staat gratis een grote vriezer tot uw beschikking
 voor het invriezen van uw koelelementen
> U kunt een koelkast en barbecue huren
> Bij de receptie zijn enkele kampeerartikelen verkrijgbaar
 en hier is een campingwinkel 
> Er is een camperaansluitpaal beschikbaar 
 (gebruik is gratis bij uw staanplaats)

Dan kunt u dit voortaan tijdens het reserveren al aangeven.
Voorkeursplek voor € 45. 

voor een specifiek
staanplaatsnummer?

Heeft u
een voorkeur
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20 m2

 5 pers.

25 m220 m2

 5 pers. 4 pers.

Knus Kamperen
 

IN EEN
TOILE & BOIS-TENT  

—
Kamperen in een Toile&Bois-tent, dat is een

magische ervaring beleven, in slaap vallen bij het 
geluid van de wind tegen het doek en wakker worden 

met het gezang van de vogels... Voor een zeer 
comfortabel verblijf zo dicht mogelijk bij de natuur.   

BIJZONDERE TENTEN VOOR EEN 
VERBLIJF ONDER DE STERRENHEMEL   
—
Kamperen in een Toile&Bois-tent, dat is genieten van een warme, houten 
vloer, het contact met de natuur en optimaal comfort. Een ingerichte 
keuken met een koelkast, echte bedden en alle benodigdheden om licht 
te kunnen reizen.  Combineer avontuur en knusheid.

De Toile&Bois-selectie van de Huttopia campings

Ontdek ook de Bonaventure 
 om met zijn tweetjes,
de Cahutte en de Zénith
om met het gezin te kamperen

Canadienne
Kamperen onder doek 

De originele vorm van deze tent is gebaseerd op de woningen 
van de pelsjagers uit het hoge noorden, je kunt erin kamperen, 
barbecuen... Als de nacht valt slaapt u in een knusse omgeving 
met echte bedden.   

Classic
Een 100% praktische tent  

De Classic-tent voor 4 of 5 personen, afhankelijk van het model, 
is zeer functioneel en biedt u een woongedeelte dat van alle 
gemakken is voorzien. U kunt eten en de lunch bereiden op het 
mooie terras met uitzicht op de natuur... En wat een genot om 
te slapen in een echt bed!

VI
RT

UEEL BEZOEK 

op www.huttopia.co
m

360°
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25 m2

 5 pers.

25 m2

 5 pers.

25 m2

 5 pers.

Dan kunt u dit voortaan tijdens het reserveren al aangeven.
Voorkeursplek voor €45. 

DE EXTRAATJES  
—

> Zondag uitchecken tot 16:00 uur
 om optimaal te profiteren van het weekend en nog even
 niet aan maandag te denken (buiten juli-augustus).

> Verblijf vanaf 2 of 3 nachten... zelfs in de zomer!  
 Op Huttopia campings kunt u verblijven vanaf minimaal
 2 nachten buiten de zomer en vanaf minimaal 3 nachten
 in juli-augustus.   

> Voorbij zijn de files op zwarte zaterdag. 
 Ongeacht de periode van verblijf zijn
 de aankomst- en vertrekdag vrij te kiezen.  

> Probleemloos kamperen met de allerkleinsten 
 De Huttopia campings stellen bij reservering de benodigde spullen
 (babybedje en kinderstoel) gratis* tot uw beschikking.
 De mogelijkheid om volkomen ontspannen te kamperen met uw baby.
 *Aanbieding niet geldig in juli en augustus.

Een gedetailleerde beschrijving, een plattegrond,
foto’s en een virtuele tour van alle varianten

van de Toile&Bois tenten.

www.huttopia.com

Trappeur
Een tent, onder de sterren... Absoluut comfort 

Deze tent maakt de avonturier in elk mens wakker en houdt tegelijkertijd 
de liefhebbers van comfort tevreden. Net als de Canadese pelsjagers 
slaapt u onder doek, met het voorrecht van een goed bed en een eigen 
badkamer.  Sommige modellen zijn zelfs uitgerust met een houtkachel. 

Sweet
De Toile&Bois-tent met de luxe van een badkamer  

Kamperen met een eigen badkamer! De Sweet-tent biedt u deze 
luxe.  De open keuken, echte bedden, een badkamer met douche, 
wastafel en wc... Slapen onder doek met alle comfort voor een 
magisch verblijf met het gezin.    

Cosy
Een knus onderkomen met de warmte
van de houtkachel 

De gezellige, comfortabele en knusse Cosy-tent is de ideale 
oplossing om te genieten van het goede van de natuur, ook als het 
nogal fris is. Geniet vervolgens van de beschikbare houtblokken en 
verwarm u rond het fraaie vlammenspel. Een kleine knusse cocon!  

Heeft u
een voorkeur

voor een specifiek Toile&Bois-tentnummer?
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27 m2

 6 pers.

21 m2

 2/4 pers.

Goed uitgerust 
vakantie vieren
IN EEN PIERRE & BOIS- 

ACCOMMODATIE   
—

Verblijven in een Pierre&Bois-accommodatie,
dat is in de natuur leven met alle comfort van thuis,

de zonsondergang bewonderen vanaf uw terras,
dromen en wakker worden

en de frisse ochtendlucht inademen.

PIERRE & BOIS-ACCOMMODATIES 
VOOR ALLE SMAKEN    
—
Kiezen voor een Pierre&Bois-accommodatie, ervaar de voordelen van het 
buitenleven gecombineerd met de luxe van een echt bed om uit te rusten, 
een ingerichte keuken en een eigen badkamer. Of u er nu even helemaal uit 
wilt zijn, comfort «zoals thuis» wilt of zin hebt in cocoonen... Er is zeker een 
Pierre&Bois-accommodatie die bij u past, met de bomen als buren.

De Pierre&Bois-selectie van de Huttopia campings

Roulotte
Een uitnodiging om te reizen...  

Deze authentieke en originele woonwagen in zigeunerstijl 
biedt comfort terwijl u er even helemaal uit bent. Een of twee 
slaapkamers, een open keuken, een woongedeelte en een 
badkamer... Voor een charmant verblijf met zijn tweeën of met 
kleine kinderen. Voor 2 tot 4 personen, afhankelijk van het model.  

VI
RT

UEEL BEZOEK 

op www.huttopia.co
m

360°

Mobile-Home
Indigo
Modern comfort en bovendien veel natuur.  

Deze ruime en lichte stacaravan biedt u een aangenaam 
woongedeelte met uitzicht op de natuur via de grote schuifpui. 
Hier vindt u het allemaal. En wat een genot om buiten op het 
grote terras van 15 m² te eten. 
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25 m2

 5 pers.

35 m2

 6 pers.

25 m2

 6 pers.

DE EXTRAATJES  
—

> Zondag uitchecken tot 16:00 uur
 om optimaal te profiteren van het weekend en nog even
 niet aan maandag te denken (niet tijdens schoolvakanties).

> Verblijf vanaf 2 of 3 nachten... zelfs in de zomer!  
 Op Huttopia campings kunt u verblijven vanaf minimaal
 2 nachten buiten de zomer en vanaf minimaal 3 nachten
 in juli-augustus. 

> Een rustiger verblijf dankzij het schoonmaaktarief 

> Verhuur van bedlinnen en handdoeken
 tijdens het reserveren.

voor een specifiek Pierre&Bois-
accommodatienummer?

Dan kunt u dit voortaan tijdens het reserveren al aangeven.
Voorkeursplek voor €45. 

Mobile-Home
Cottage
Een verblijf zoals thuis   

De cottage-sfeer van deze comfortabele stacaravan is ideaal voor 
een eenvoudig en gezellig verblijf met het gezin. Volledig uitgerust 
en zeer functioneel... U zult zich hier helemaal thuis voelen en 
genieten van het mooie, halfoverdekte terras.   

Chalet Évasion
Een licht verblijf met vrij uitzicht op de natuur 

Dit mooie chalet biedt u alle voordelen van een huisje, met een 
zeer comfortabel binnen/buiten-woongedeelte. De slimme 
voorzieningen zijn echt een pluspunt. En u kunt onbeperkt 
genieten van maaltijden in de buitenlucht.

Chalet Indigo
Een geheel houten cocon met een houtkachel 

Dit houten chalet zorgt voor een gezellige, warme sfeer. 
Ongeacht het seizoen krijgt u hier zeker zin om te cocoonen! 
Deze accommodatie midden in de natuur is de ideale plek om 
met alle comfort bij het vuur te ontspannen.

Een gedetaillerde beschrijving, een plattegrond,
foto’s en een virtuele tour van de mobile home,

roulotte, bungalow, chalet en gîte.

 www.huttopia.com

Heeft u
een voorkeur
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3
4
5

DOUARNENEZ - p18 € € € €

NOIRMOUTIER - p19 € € € €
CÔTE SAUVAGE - p20 € € € €
ÎLE DE RÉ - p21 € € € €
OLÉRON LES CHÊNES VERTS - p22 € € € €
OLÉRON LES PINS - p23 € € € €
LAC DE CARCANS - p24 € € € €
LAC DE LÉON - p25 € € € €
FONTVIEILLE - p28 € € € €
DIEULEFIT - p29 € € € €
SARLAT - p30 € € € €
LANMARY - p31 € € € €
ROYAT - p32 € € € €
DIVONNE LES BAINS - p33 € € € €
BOURG SAINT MAURICE - p36 € € € €
VALLOUISE - p37 € € € €
LA CLARÉE - p38 € € € €
FONT ROMEU - p39 € € € €
RAMBOUILLET - p42 € € € €
VERSAILLES - p43 € € € €
LES CHÂTEAUX - p44 € € € €
SAUMUR - p45 € € € €
LAC DE SILLÉ - p48 € € € €
RILLÉ - p49 € € € €
LA PLAGE BLANCHE - p50 € € € €
MILLAU - p51 € € € €
BEAULIEU SUR DORDOGNE - p52 € € € €
LE MOULIN - p53 € € € €
GORGES DU VERDON - p54 € € € €

Pizza-Grill

Snackkraam

Bar

Campingwinkel

Brood

> Eten

EEN VERTROUWDE 

Keuze

LAAT U LEIDEN... 

(1) Vind alle openingsperioden van de restauratiefaciliteiten 
 en het activiteiten- en kinderclubprogramma op  www.huttopia.com

> Slapen

> Zwemmen 

Verwarmd zwembad

Overdekt zwembad

Pierenbad

Strand/zwemmen ter 
plaatse - zee, meer, rivier

Strand/afstand
vanaf de camping400m

CAFÉ-RESTAURANT

Pierre&Bois- 
accommodaties

Chalet
en Cabane

Roulotte

Mobile-home

Gîte 

Campings-
taanplaats

Tent

Caravan

Camper

Toile&Bois-tenten

Bonaventure

Indigo, Classic 4 en 5,
Canadienne

Sweet en Sweet +
met badkamer

Cosy 
met houtkachel
Trappeur, Zénith, Cahutte 
met badkamer
en houtkachel

Erfgoed

Paraglide

Wandelen

MTB

Klimmen / Via Ferrata

Fietspad

> Ondernemen

Paardrijden

Vissen 

Golf

Watersporten
zeilen, windsurfen, surfen

Tennis

Wildwatersporten - raften, 
canyoning, kajakken, kanoën

— 

EEN NATUURLIJKE OMGEVING
Bij Huttopia zijn de bomen de baas.

En u kiest of u hier een beetje, veel of hartstochtelijk
veel van houdt!

Enkele bomen. Een open ligging met bomen en struiken.

Veel bomen. Kampeer midden in de natuur.

Hartstochtelijk veel bomen! Beleef een boservaring
in de wilde natuur. P
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€ € € /€ € 28/04 
30/09 /€

€ € € /€ € € /€
€ € € /€ € € /€
€ € € /€ € € 1/07 

16/10 /€
€ € € /€ € € /€
€ € € /€ € € 19/05

25/09 /€
€ € /€ € € 19/05

18/09 /€
€ € € /€ € € 19/05 

18/09 /€
€ € € /€ € 19/05

2/10 /€
€ € € /€ € 7/04

2/10 /€
€ € € /€ € 7/04

6/11 /€
€ € € /€ € 19/05

25/09 /€
€ € € /€ € € 29/04 

24/09 /€
€ € € /€ € € 27/04 

24/09 /€
€ € € /€ € 19/05 

17/09  /€
€ € € /€ € 19/05

2/10 /€
€ € € /€ € 15/06

11/09 /€
€ € € /€ € 15/06 

11/09 /€
€ € € /€ € piscine 

naturelle /€
€ € € /€ € 29/04

24/09

€ € € /€ € € 7/04
6/11 /€

€ € € /€ € 28/04
1/10 /€

€ € € /€ € € 27/04 
25/09 /€

€ € € /€ € 7/04 
24/09 /€

€ € € /€ € € 27/04 
25/09 /€

€ € € /€ € € 27/04
2/10  /€

€ € € /€ € 27/04
2/10 /€

€ € € /€ € 20/04 
2/10 /€

€ € € /€ € 21/04
2/10 /€

FACILITEITEN VOORZIENINGENACTI-
VITEITENZWEMMEN

 Gratis faciliteiten/activiteiten op de camping 
€  Betaalde faciliteiten/activiteiten op de camping 
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Leve
de oceaan! 
ZWEMMEN, GOLVEN & HORIZON 

—
Val voor de charme van de Atlantische kust en 

haar eilanden. Lange zandstranden, vissersdorpjes 
om op te fiets te ontdekken, een ongerepte 
natuur en een veelheid aan watersporten...

Ga er even lekker tussenuit!
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Bordeaux

Toulouse

Quimper

La Rochelle

Biarritz

Nantes

Rennes
Douarnenez

Noirmoutier

Oléron
Les Chênes Verts

Oléron Les Pins

Île de Ré
Côte Sauvage

Lac de Carcans

Lac de Léon

ONTDEK
ONZE 8 BESTEMMINGEN

AAN ZEE
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4

400m

2,4 km500 m

RCS Quimper - 531 461 374 - AC : C29-040631-002, Paris, le 01/08/2016

N+48° 06’ 11’’, O+04° 21’ 32’’ 

Huttopia Douarnenez 
69, av. du Bois d’Isis - 29100 Douarnenez-Tréboul

+33 (0)2 98 74 05 67 | douarnenez@huttopia.com 

   500 m

Douarnenez

Staanplaats

CAMPING TOILE & BOIS PIERRE & BOIS

> Slapen

> Zwemmen

> Ondernemen

> Eten

Al onze accommodaties en tarieven op www.huttopia.com Om te reserveren    www.huttopia.com            

U geniet van…

GPS-coördinaten

VOORBEELDEN VAN TARIEVEN OP DEZE CAMPING:

CAMPING

1 NACHT

€60 t/m €98
1 NACHT

€45 t/m €78
  1 NACHT

€13,20 t/m €24,90

Oppervlakte: 4,2 ha
145 Staanplaatsen

Geopend van 28 april
tot en met 30 september

8 accommodaties
Pierre&Bois

47 tenten
Toile&Bois

90 staanplaatsen
Camping

RoulotteClassic 4

> Zwemmen in het verwarmde zwembad met uitzicht
 op zee en de Baie de Douarnenez.  
> Bewonder het spectaculaire uitzicht op de Pointe du Raz 
 met de vuurtorens en het fascinerende Île de Sein en wandel 
 met het gezin over het kustpad tussen de heide en de oceaan.
> Duik in de geschiedenis van Douarnenez door de
 weg van de sardine te volgen en bezoek de ambachtelijke
 conservenfabriek Kerbriant, gevolgd door een proeverij.
> Geniet van de authentieke Bretonse crêpes 
 tijdens de wekelijkse campingavond.

Ontspan op een schitterende, heuvelachtige en bosrijke camping.
De ideale plek voor liefhebbers van natuur en oceaan. Op het

programma: buitenactiviteiten, zwemmen in de oceaan, bezoek
aan het dorpje Locronan en kennismaken met de Bretonse cultuur. 

Rust en sereniteit
in de punt van Bretagne,

tegenover de Baie de Douarnenez 

FINISTÈRE SUD
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RCS La Roche-sur-Yon - 431 962 976 - AC : C85-023837-004, Paris, le 08/10/2013

N+46° 59’ 49.13’’, O+02° 13’ 12.20’’ 

Huttopia Noirmoutier  Rue des Sableaux
Bois de la Chaize - 85330 Noirmoutier-en-l’Île

+33 (0)2 51 39 06 24 | noirmoutier@huttopia.com

  1,5 km 4 km

Noirmoutier ONF

Staanplaats

CAMPING TOILE & BOIS

> Slapen

> Zwemmen

> Ondernemen

> Eten

VOORBEELDEN VAN TARIEVEN OP DEZE CAMPING:

Al onze accommodaties en tarieven op www.huttopia.com           of    085 - 040 11 40

U geniet van…

GPS-coördinaten GPS

CAMPING

1 NACHT

€80 t/m €135
1 NACHT

€57 t/m €107
  1 NACHT

€15,80 t/m €25,60

TOILE & BOIS

Oppervlakte: 12 ha
498 Staanplaatsen

Geopend van 6 april
tot en met 2 oktober

100 tenten
Toile&Bois

398 staanplaatsen
Camping

Toile&Bois MerClassic 5

> Ga ‘s ochtends vroeg naar het strand voor de camping 
als het licht nog zacht is en de zee zo vlak als een spiegel.
> Slapen in een Toile & Bois-tent aan zee en in slaap
 vallen bij het geluid van de golven.
> Een fiets huren bij de receptie en fietsend door de
 zoutmoerassen het eiland en haar geheimen ontdekken.
> Een kopje koffie drinken in Herbaudière,
 een karakteristiek dorp aan het einde van het eiland.
> De kinderen schelpdieren leren zoeken en deze dezelfde
 dag nog met zijn allen klaarmaken en opeten.

3

Kampeer tussen de zee, het bos en de zoutmoerassen op een
uitzonderlijke plek met diverse toegangswegen tot het strand,

nabij het Bois de la Chaize en op 10 fietsminuten
van het centrum van Noirmoutier-en-l’Île. 

Liefhebbers van de oceaan opgelet!

Een unieke ligging aan het strand
van Les Sableaux

VENDÉE
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3

5 km2,5 km 3 km

RCS La Rochelle - 803 582 246 - AC : C17-045000-002, Paris, le 16/07/2015

N+46°08’40.0’’, 0+1°18’47.0’’

Huttopia Côte Sauvage 
Plage de la Basse Benaie - 17740 Sainte-Marie-de-Ré

+33 (0)5 46 30 21 74 | cotesauvage@huttopia.com

  25 km

Côte Sauvage
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Staanplaats

CAMPING TOILE & BOIS

> Slapen

> Zwemmen

> Ondernemen

> Eten

Al onze accommodaties en tarieven op www.huttopia.com Om te reserveren    www.huttopia.com            

U geniet van…

GPS-coördinaten

VOORBEELDEN VAN TARIEVEN OP DEZE CAMPING:

CAMPING

1 NACHT

€80 t/m €102
1 NACHT

€40 t/m €96
1 NACHT

€14 t/m €22
Oppervlakte: 2,2 ha
152 Staanplaatsen

Geopend van 28 april
tot en met 11 september

22 tenten
Toile&Bois

130 staanplaatsen
Camping

TOILE & BOIS

Classic 4 Classic 5

> Aan de oceaan kamperen, op een echte camping
 met gloednieuwe sanitaire voorzieningen. 
> Genieten van de zon, de zilte geur van de zee en de ruige
 kust waar de camping aan ligt.
> Naar de dagelijkse markt in Sainte-Marie-de-Ré,
 het oudste dorp van het eiland.
> Leren surfen op het strand van Les Grenettes.
> Een ijsje eten op het terras van de snackkraam na met
 het gezin schelp- en schaaldieren te hebben gezocht.

Geniet van de rustige sfeer van deze strandcamping
met mooie afmetingen.

Dit is het ideale uitgangspunt om het eiland
en haar rijkdommen op de fiets te ontdekken.

Een uitzonderlijke ligging aan
de zuidkant van het Île de Ré,

aan de oceaan

CHARENTE-MARITIME
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RCS Lyon - 803 582 246 - AC : C17-002029-002, Paris, le 23/10/2016 

N+46°10’03.4’’, O+1°20’06.3’’

Huttopia Île de Ré (ex Chardons Bleus)
Route de la Flotte - 17740 Sainte-Marie-de-Ré
+33 (0)5 46 30 23 75 | iledere@huttopia.com

  5 km 25 km1 km 1 km 2 km

Île de Ré

Staanplaats

CAMPING TOILE & BOIS PIERRE & BOIS

> Slapen

> Zwemmen

> Ondernemen

> Eten

VOORBEELDEN VAN TARIEVEN OP DEZE CAMPING:

Al onze accommodaties en tarieven op www.huttopia.com           of    085 - 040 11 40

U geniet van…

GPS-coördinaten GPS

CAMPING

1 NACHT

€74 t/m €130
1 NACHT

€55 t/m €115
1 NACHT

€15 t/m €29
Oppervlakte: 4,8 ha
235 Staanplaatsen

Geopend van 19 mei
tot en met 16 oktober

21 accommodaties
Pierre&Bois

20 tenten
Toile&Bois

194 staanplaatsen
Camping

Chalet

3

Beleef een verkwikkende vakantie tussen de oceaan, wijngaarden
en bossen en verken het paradijselijke juweel in de Atlantische

Oceaan op de fiets. Na een dag vol ontdekkingen is het heerlijk
genieten in het nieuwe zwembad met het mooie houten terras. 

Een camping midden in het bos,
tussen de mooiste dorpen

van het eiland

CHARENTE-MARITIME> Fietsen vanaf de camping over het fietspad
 dat erlangs loopt.
> Het comfort van de nieuwe tenten met badkamer
 en de volledige renovatie van de camping.
> De bossfeer terugvinden op de camping na een dag je
 rondkijken op het eiland en in de dorpen.
> Genieten van een drankje en oesters in de haven van La
 Flotte, terwijl u naar de aankomende en vertrekkende boten kijkt.
> De kinderen laten kiezen tussen naar het strand gaan
 om te zwemmen of genieten van het nieuwe zwembad.

Sweet
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3

3,5 km

RCS La Rochelle - 508 989 571 - AC : C17-043537-001 Paris, le 01/07/2013

N+45° 53’ 13.3’’, O+01° 16’ 32.3’’

Huttopia Oléron les Chênes Verts 
9, passe de l’Ecuissière - 17550 Dolus d’Oléron

+33 (0)5 46 75 32 88 | oleron-chenesverts@huttopia.com

  200 m

Oléron
Les Chênes Verts

llONF

Staanplaats

CAMPING TOILE & BOIS

> Slapen

> Zwemmen

> Ondernemen

> Eten

Om te reserveren    www.huttopia.com            

U geniet van…

GPS-coördinaten

VOORBEELDEN VAN TARIEVEN OP DEZE CAMPING:

CAMPING

1 NACHT

€53 t/m €120
1 NACHT

€50 t/m €112
  1 NACHT

€15,10 t/m €28,70

Oppervlakte: 4 ha
150 Staanplaatsen

Geopend van 1 juni
tot en met 11 september

Al onze accommodaties en tarieven op www.huttopia.com

45 tenten
Toile&Bois

105 staanplaatsen
Camping

TOILE & BOIS

Classic 5Classic 4

> Kamperen in de schaduw van de steeneiken. 
> Schaal- en schelpdieren vangen met het gezin,
 vanaf het strand voor de camping. 
> Een ijsje eten in het café-restaurant in herbergstijl. 
> Met de kinderen op de fiets
 het eiland en de bossen verkennen,
 op een veilige manier,
 dankzij de fietspaden.

Kies voor een verkwikkend verblijf dichtbij de oceaan.
Op het programma staan een bezoek aan het eiland,

te voet of op de fiets, een picknick op de Passe de l’Ecuissière,
joggen op het strand...

Een authentieke vakantie in de natuur!

Rust en authenticiteit op 50 m
van het strand, in een steeneikenbos

CHARENTE-MARITIME
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1,5 km

RCS La Rochelle - 508 989 571 00023 - AC : C17-024663-002 Paris, le 23/07/2012

N+45° 49’ 52.36’’, O+01° 12’ 49.13’

Huttopia Oléron les Pins 
11, avenue des Bris - 17370 Saint-Trojan-les-Bains

+33 (0)5 46 76 02 39 | oleron-pins@huttopia.com

  300 m 700 m

Les Pins

2,5 km1,5 km

ONF

Staanplaats

CAMPING TOILE & BOIS

> Slapen

> Zwemmen

> Ondernemen

> Eten

VOORBEELDEN VAN TARIEVEN OP DEZE CAMPING:

Al onze accommodaties en tarieven op www.huttopia.com           of    085 - 040 11 40

U geniet van…

GPS-coördinaten GPS

1 NACHT

€65 t/m €130
1 NACHT

€50 t/m €100
  1 NACHT

€14,90 t/m €26,50

Oppervlakte: 5 ha
219 Staanplaatsen

Geopend van 19 mei
tot en met 25 september

64 tenten
Toile&Bois

155 staanplaatsen
Camping

TOILE & BOIS

SweetClassic 4

> Profiteer van het zwembad na uw bezoek aan het strand. 
> De dennengeur die symbool staat voor vakantie. 
> Speel een partijtje beachvolleybal met nieuwe
 vrienden van de camping. 
> Het licht dat in de sanitaire faciliteiten 
 van de camping valt. 
> Oesters en schelpdieren eten in een kleurrijke hut
 in de haven van La Baudissière.

4

Kies voor een actieve vakantie op deze prachtige natuurcamping
dicht bij het centrum van Saint-Trojan-les-Bains.

Fiets over het fietspad vanaf de camping naar het ruige strand van 
Gatseau op 1,5 km en ontdek de traditionele dorpjes van het eiland.  

Op naar het zuiden
van het eiland in het hart

van een majestueus dennenbos

CHARENTE-MARITIME
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100 m 400m100 m

RCS Bordeaux - 753 887 272 - AC : C33-048019-003, Paris le 24/10/2016 

N+45°05’ 46,6’’, O+01° 08’ 51,7’’

Huttopia Lac de Carcans 
Domaine de Bombannes - 33121 Carcans

+33 (0)05 56 03 95 02 | lac-carcans@huttopia.com

  

Lac de Carcans
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ONF

Staanplaats

CAMPING TOILE & BOIS

> Slapen

> Zwemmen

> Ondernemen

> Eten

Al onze accommodaties en tarieven op www.huttopia.com Om te reserveren    www.huttopia.com            

U geniet van…

GPS-coördinaten

VOORBEELDEN VAN TARIEVEN OP DEZE CAMPING:

CAMPING

1 NACHT

€63 t/m €129
1 NACHT

€42 t/m €99
 1 NACHT

€14,80 t/m €27
Oppervlakte: 13 ha
280 Staanplaatsen

Geopend van 11 mei
tot en met 18 september

101 tenten
Toile&Bois

179 staanplaatsen
Camping

TOILE & BOIS

SweetClassic 4

> Kamperen onder de dennen op het fijne duinzand,
 het inademen van de unieke mix van de zeelucht en dennen. 
> Duiken in het grootste meer van Frankrijk
 na een dag in de golven van de oceaan. 
> Genieten van de vele activiteiten van het Domaine de
 Bombannes: zeilen, surfen, boomklimmen, tennis... Alles is te
 voet of op de fiets bereikbaar en er is voor alle leeftijden iets.  
> Op de fiets naar de markt over
 de vele fietspaden.

4

Verblijf midden in het majestueuze dennenbos van het Domaine
de Bombannes. Lekker op de fiets naar de stranden van Lacanau

en watersporten beoefenen op het meer. 
Een paradijs voor fietsers en watersportliefhebbers.

Een idyllische ligging aan het
Lac de Carcans, met directe

toegang tot het strand

GIRONDE
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5 km

RCS DAX 797 602 125 - AC: C40-052912-001, Paris le 25/10/2016 

N+43°52’ 39,2’’, O+01° 14’ 16,7’’

Huttopia Lac de Léon  Lieu dit Maoucout
450 Route Léon - 40550 Saint-Michel-Escalus

+33 (0)4 37 64 22 34 | lac-leon@huttopia.com

  1 km 14 km600 m 6 km 11 km

Lac de Léon

Staanplaats

CAMPING TOILE & BOIS PIERRE & BOIS

> Slapen

> Zwemmen

> Ondernemen

> Eten

VOORBEELDEN VAN TARIEVEN OP DEZE CAMPING:

Al onze accommodaties en tarieven op www.huttopia.com           of    085 - 040 11 40

U geniet van…

GPS-coördinaten GPS

CAMPING

1 NACHT

€60 t/m €115
1 NACHT

€49 t/m €102
  1 NACHT

€14,50 t/m €26
Oppervlakte: 5,5 ha
210 Staanplaatsen

Geopend van 11 mei
tot en met 18 september

16 accommodaties
Pierre&Bois

30 tenten
Toile&Bois

164 staanplaatsen
Camping

Classic 5

> Op vakantie op een gloednieuwe camping.  
> De Courant d’Huchet afdalen per boot en traditionele
 krachtspelen van Les Landes bijwonen tijdens het
 Fête du lac in Léon. 
> Een aperitief drinken onder de dennen bij
 zonsondergang, terwijl de kinderen spelen in het zwembad
 of in de speeltuin naast het café-restaurant.  
> Met het gezin een film kijken midden in de natuur
 als het donker is geworden.

3

Kampeer midden in een gemengd bos en geniet van het meer
en de oceaanstranden. Geniet op de camping van de nieuwe

recreatieruimte met een mooi terras bij de zwembaden
en ontdek het erfgoed van Les Landes.

Op naar het zuiden van Les Landes, 
naar een volledig gerenoveerde

camping op 5 km van het Lac de Léon

LANDES

Roulotte
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ONTDEKKEN, ERFGOED

& GASTRONOMIE  
—

Geniet van alle voordelen van een verblijf
in het groen. Mooie tochten op het platteland, 

karakteristieke steden en dorpen om te bezoeken, 
wellness-behandelingen, een unieke levensstijl

en keuken... Geniet ervan!
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Montélimar
Périgueux

Marseille

Lyon
Clermont-Ferrand

Dieulefit

Lanmary

Sarlat

Royat

Divonne

Fontvieille
Avignon

ONTDEK
ONZE 6 BESTEMMINGEN

OP HET PLATTELAND
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4

5 km 8 km3 km 3 km

RSC Angers - n°803 582 329 - AC : C13-045777-001, Paris le 21/05/2013 

N+43°43’36.6’’, E+4°43’08.8’’

Huttopia Fontvieille 
Rue Michelet - 13990 Fontvieille

+33 (0)4 90 54 78 69 | fontvieille@huttopia.com
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Staanplaats

CAMPING TOILE & BOIS PIERRE & BOIS

> Slapen

> Zwemmen

> Ondernemen

> Eten

Al onze accommodaties en tarieven op www.huttopia.com Om te reserveren    www.huttopia.com            

U geniet van…

GPS-coördinaten

VOORBEELDEN VAN TARIEVEN OP DEZE CAMPING:

CAMPING

1 NACHT

€69 t/m €119
1 NACHT

€39 t/m €84
1 NACHT

€14 t/m €27
Oppervlakte: 4 ha
148 Staanplaatsen

Geopend van 19 mei
tot en met 2 oktober

10 accommodaties
Pierre&Bois

24 tenten
Toile&Bois

114 staanplaatsen
Camping

Classic 4 Chalet

> De Provençaalse sfeer van de camping en de gulle zon
 om in te luieren bij het nieuwe zwembad van de camping. 
> De molen van Alphonse Daudet bezoeken na de
 beroemde verhalen aan de kinderen te hebben voorgelezen. 
> Stilstaan bij het schitterende uitzicht op de Alpilles of Lage
 Apen vanuit Les Baux-de-Provence. 
> Verse producten boordevol smaak voor het diner kopen op
 de markt van Saint-Rémy-de-Provence. 
> Paardrijden met het hele gezin, in het hart
 van de nabijgelegen Camargue.

Kampeer in de schaduw van dennenbomen op deze mooie, volledig 
gerenoveerde camping. Word wakker met het geluid van krekels, laat u verleiden
 door de Provençaalse geuren ... Na een bezoek aan het karakteristieke

dorpje Fontvieille, is het heerlijk afkoelen in het nieuwe zwembad.

Onderdompeling in het hart van de 
Provence, in het dorp van de molen

van Alphonse Daudet

PROVENCE
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5

RCS Lyon – 515 312 726 - AC n°C26-011608-004, le 05/11/2012

N +44° 32’ 22.74”, E +5° 3’ 28.01”

Huttopia Dieulefit 
Quartier d’Espeluche - 26220 Dieulefit

+33 (0)4 75 54 63 94 | dieulefit@huttopia.com

  20 km3 km 7 km

Dieulefit

Staanplaats

CAMPING TOILE & BOIS PIERRE & BOIS

> Slapen

> Zwemmen

> Ondernemen

> Eten

VOORBEELDEN VAN TARIEVEN OP DEZE CAMPING:

Al onze accommodaties en tarieven op www.huttopia.com           of    085 - 040 11 40

U geniet van…

GPS-coördinaten GPS

CAMPING

1 NACHT

€110 t/m €195
1 NACHT

€59 t/m €122
1 NACHT

€15,70 t/m €44
Oppervlakte: 19 ha
165  Staanplaatsen

Geopend van 7 april
tot en met 2 oktober

20 accommodaties
Pierre&Bois

64 tenten
Toile&Bois

81 staanplaatsen
Camping

CabaneCanadienne

> Ontspannen en genieten van het prachtige uitzicht
 op de vallei vanaf de steiger van het meer.
> De geur en de kleuren van de lavendelvelden waarop
 de camping uitzicht biedt.
> Kamperen in de ongerepte natuur in de schaduw
 van de truffeleiken.
> Alle verborgen schatten ontdekken van de Provençaalse
 Drôme: middeleeuwse dorpen, de kleurpaletten van het
 landschap, de gastvrije keuken.
> Met de kinderen een workshop etherische olie maken volgen.  

Volop charme op deze uitzonderlijk
mooie natuurkamping 

van 20 hectare tussen de truffeleiken.
Een droomomgeving met een prachtig uitzicht

op het meer en de vallei.

Er even helemaal uit
in de lavendelstreek

DRÔME
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4

11 km4 km

RCS Bergerac - 790 303 838 - AC : C24-015407-002, Paris le 24/10/2016 

N+44° 53’ 36’’, E+1° 13’ 40’’

Huttopia Sarlat 
Rue Jean Gabin - 24200 Sarlat la Canéda

+33 (0)5 53 59 05 84 | sarlat@huttopia.com

  14 km10 km

Sarlat
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Staanplaats

CAMPING TOILE & BOIS PIERRE & BOIS

> Slapen

> Zwemmen

> Ondernemen

> Eten

Al onze accommodaties en tarieven op www.huttopia.com Om te reserveren    www.huttopia.com            

U geniet van…

GPS-coördinaten

VOORBEELDEN VAN TARIEVEN OP DEZE CAMPING:

CAMPING

1 NACHT

€75 t/m €172
1 NACHT

€60 t/m €128
1 NACHT

€19 t/m €33,50

Oppervlakte: 13 ha
180 Staanplaatsen

Geopend van 7 april
tot en met 6 november

43 accommodaties
Pierre&Bois

43 tenten
Toile&Bois

94 staanplaatsen
Camping

GîteSweet

> Wandel naar het historische centrum van Sarlat zonder
 de auto te hoeven parkeren.
> Zwemmen bij koude temperaturen is zeker mogelijk
 in ons overdekt zwembad. 
> Ga in de voetsporen van Cro-Magnonmens
 met de kinderen naar de grotten van Lascaux. 
> Een middagslaapje in de schaduw van de vele eiken,
 fruitbomen, dennen... op hete zomerdagen. 
> Kanoën op de Dordogne en onderweg het
 troglodietendorp van La Roque-Gageac bezoeken.

Verblijf in het hart van een weelderige natuur, op 500 meter van
het historische centrum van Sarlat en ontdek de rijkdommen van

de Périgord Noir. Geniet ook van het overdekte zwembad
en een gezellige recreatieruimte waar u bijeen kunt komen. 

Zo dicht mogelijk bij het
midddeleeuwse stadje

Sarlat kamperen

PÉRIGORD
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5

RCS Périgueux - 793 813 007 – AC : n°C24-048984-003 du 7/10/2014

N+45° 14’ 32.90”, E+0° 49’ 50.6”

Huttopia Forêt Domaniale de Lanmary 
RD69 - 24420 Antonne-et-Trigonant

+33 (0)5 53 45 88 63 | lanmary@huttopia.com

  15 km4 km 4 km 10 km

ONF

Staanplaats

CAMPING TOILE & BOIS PIERRE & BOIS

> Slapen

> Zwemmen

> Ondernemen

> Eten

VOORBEELDEN VAN TARIEVEN OP DEZE CAMPING:

Al onze accommodaties en tarieven op www.huttopia.com           of    085 - 040 11 40

U geniet van…

GPS-coördinaten GPS

CAMPING

1 NACHT

€99 t/m €195
1 NACHT

€70 t/m €165
1 NACHT

€15,50 t/m €42
Oppervlakte: 20 ha
140 Staanplaatsen

Geopend van 19 mei
tot en met 25 september

20 accommodaties
Pierre&Bois

64 tenten
Toile&Bois

56 staanplaatsen
Camping

CabaneTrappeur

> Het voorrecht om in het prachtige staatsbos te slapen.
> Zwemmen in een ‘hangend’ zwembad tussen de bomen.
> Het bos van Lanmary en zijn geheimen op een speelse
 manier ontdekken dankzij de interactieve
 activiteit Smart’Forest.
> Een ganzenleverterrine uit de Périgord delen
 met vrienden op het terras van het recreatiecentrum.
> Door de straten van Périgueux
 slenteren.

Geniet van een unieke ervaring op een uitzonderlijke camping
midden in het bos in de Périgord. Geniet, als u zich eenmaal
comfortabel heeft geïnstalleerd, van de rust van de camping

en beleef het bos op een andere manier.

Wat een voorrecht!
Slapen in het staatsbos

van Lanmary in de Dordogne

PERIGORD

en association avec
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4

7 km 24 km

RCS Clermont Ferrand - 753 887 983 - AC : C63-042152-001 Paris, le 03/09/2012

N+45° 45’ 31”, E+3° 03’ 16.29”

Huttopia Royat  Route de Gravenoire
Quartier l’Oclède - 63130 Royat

+33 (0)4 73 35 97 05 | royat@huttopia.com

  25 km

Royat
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Staanplaats

CAMPING TOILE & BOIS PIERRE & BOIS

> Slapen

> Zwemmen

> Ondernemen

> Eten

Al onze accommodaties en tarieven op www.huttopia.com Om te reserveren    www.huttopia.com            

U geniet van…

GPS-coördinaten

VOORBEELDEN VAN TARIEVEN OP DEZE CAMPING:

CAMPING

1 NACHT

€85 t/m €136
1 NACHT

€69 t/m €108
  1 NACHT

€16,70 t/m €27,50

Oppervlakte: 7 ha
196 Staanplaatsen

Geopend van 23 maart
tot en met 6 november

43 accommodaties
Pierre&Bois

24 tenten
Toile&Bois

129 staanplaatsen
Camping

Sweet

> Kamperen aan de voet van de Puy-de-Dôme en 
 gebruikmaken van de gloednieuwe sanitaire
 voorzieningen.  
> Een boeiende dag beleven met de kinderen
 in het park Vulcania.  
> Clermont-Ferrand bezoeken en geniet van een goede
 aligot auvergnat puree tijdens de lunch.  
> Ontspannen in de baden van Royatonic na de prachtige
 tocht door de Puy de Pariou en de afdaling
 van de prachtige krater.

Deze camping, dicht bij Clermont-Ferrand en Vulcania, is het ideale 
startpunt voor een onderdompeling in het hart van de Auvergne. Sport, 
ontspanning, bezichtigingen en gastronomie ... er is zoveel te ontdekken 

en aan het einde van de dag is het goed toeven in de recreatieruimte.  

Een groene camping in de streek
van de vulkanen en de beroemde

Puy-de-Dôme

AUVERGNE

Mobile-home Indigo
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3,5 km

RCS Bourg-en-Bresse - 753 887 942 - AC : C01-023084-001 Paris, le 06/07/2012

N+46° 21’ 59,973”, E+6° 8’ 8,0584”

Huttopia Divonne-Les-Bains  Quartier Villard
2465 Vie de L’Etraz - 01220 Divonne-les-Bains
+33 (0)4 50 20 01 95 | divonne@huttopia.com

  2 km 3,5 km 5 km

Staanplaats

CAMPING TOILE & BOIS PIERRE & BOIS

> Slapen

> Zwemmen

> Ondernemen

> Eten

VOORBEELDEN VAN TARIEVEN OP DEZE CAMPING:

Al onze accommodaties en tarieven op www.huttopia.com           of    085 - 040 11 40

U geniet van…

GPS-coördinaten GPS

CAMPING

1 NACHT

€61 t/m €102
1 NACHT

€50 t/m €85
1 NACHT

€14,50 t/m €26
Oppervlakte: 9 ha
274 Staanplaatsen

Het hele jaar open

75 accommodaties
Pierre&Bois

28 tenten
Toile&Bois

171 staanplaatsen
Camping

Cosy

> Verbijven aan de grens met Zwitserland en een dag je
 naar Genève met haar historische wijk. 
> Een partijtje tennissen met het gezin op de camping.  
> Genieten van het panoramische uitzicht op de
 Mont-Blanc en het Meer van Genève tijdens
 een wandeling in het natuurgebied van de Haut-Jura.  
> Met het hele gezin de bronnen
 van Divonne-les-Bains ontdekken.
 

3

Hier is de natuur overal aanwezig en zeer gevarieerd.
In deze streek, dichtbij de Jura en Genève kunt u talloze

activiteiten ondernemen. Sport, cultuur of natuur,
er is voor elk wat wils! 

Een bestemming met meerdere
mogelijkheden tussen de Jura,

Mont-Blanc en het Meer van Genève

MEER VAN GENÈVE

Roulotte
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Adem de 
frisse

buitenlucht in! 
TOCHTEN & MOOIE ERVARINGEN  

—
Doe op de bergtoppen nieuwe energie op! 

Bewonder de grootsheid van het landschap,
de wilde fauna en flora, de authentieke 

gehuchten tijdens een mooie wandeltocht
en geniet van een berg activiteiten.
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Toulouse

Perpignan

Lyon

Gap

Grenoble

Vallouise La Clarée

Bourg St Maurice

Font-Romeu

ONTDEK
ONZE 4 BESTEMMINGEN

IN DE BERGEN
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  10 km100 m 5 km

RCS Chambéry - 753 880 293 - AC : C73-040308-002, le 15/10/2012

N+45° 37’ 21.428’’, E+6° 47’ 3.359’’

Huttopia Bourg Saint Maurice 
Route des Arcs - 73700 Bourg-Saint-Maurice

+33 (0)4 79 07 03 45 | bourgsaintmaurice@huttopia.com

1 km

Bourg St Maurice
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Staanplaats

CAMPING TOILE & BOIS PIERRE & BOIS

> Slapen

> Zwemmen

> Ondernemen

> Eten

Al onze accommodaties en tarieven op www.huttopia.com Om te reserveren    www.huttopia.com            

U geniet van…

GPS-coördinaten

VOORBEELDEN VAN TARIEVEN OP DEZE CAMPING:

CAMPING

Oppervlakte: 5 ha
153 Staanplaatsen

Geopend van 19 mei
tot en met 16 oktober

25 accommodaties
Pierre&Bois

20 tenten
Toile&Bois

108 staanplaatsen
Camping

1 NACHT

€80 t/m €129
1 NACHT

€41 t/m €89
  1 NACHT

€14,50 t/m €20,60

ChaletClassic 4

> Verblijven in een nieuw geheel nieuw, gezellig houten chalet.  
> Zwemmen in het zwembad met uitzicht op de bergen.  
> Probeer de vele activiteiten van het skiresort Les Arcs uit:
 raften, canyoning, avonturenparcours, bikepark... 
> Beklim de Petit-Saint-Bernard op de fiets, in het wiel
 van de Tour de France.  
> Met het gezin de vele paden van de Haute-Tarentaise
 bewandelen en oog in oog komen
 te staan   met marmotten.

Een prachtige locatie in het hart van de Vallei de la Haute
Tarentaise. Op het programma staan buitenactiviteiten en

schitterende landschappen, voordat u aan het eind van de dag
geniet van het zwembad met uitzicht op de bergtoppen.

Op de route naar skiresort Les Arcs,
de bestemming voor sport-

en natuurliefhebbers

SAVOIE
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RCS Gap - 531 461 366 00027 - AC : C05-043540-001 Paris, le 04/07/2013

N+44°50’39’’, E+06°29’24,2’’

Huttopia Vallouise 
Chemin des Chambonnettes - 05290 Vallouise

+33 (0)4 92 23 30 26 | vallouise@huttopia.com

  7 km

Vallouise

3 km

Staanplaats

CAMPING TOILE & BOIS PIERRE & BOIS

> Slapen

> Zwemmen

> Ondernemen

> Eten

VOORBEELDEN VAN TARIEVEN OP DEZE CAMPING:

Al onze accommodaties en tarieven op www.huttopia.com           of    085 - 040 11 40

U geniet van…

GPS-coördinaten GPS

CAMPING

1 NACHT

€63 t/m €135
1 NACHT

€52 t/m €107
  1 NACHT

€15,60 t/m €24,20

Oppervlakte: 6 ha
160 Staanplaatsen

Geopend van 19 mei
tot en met 2 oktober

20 accommodaties
Pierre&Bois

29 tenten
Toile&Bois

111 staanplaatsen
Camping

ChaletCosy

> Genieten van een uitzonderlijk uitzicht rondom op de bergen. 
> Voor het eerst gaan parapenten en voor de tent landen.  
> Voor het eerst naar 4000 m hoogte klimmen vanuit
 Vallouise en het verbluffende panorama bewonder vanaf
 de Dôme de Neige.  
> Het Parc National des Écrins ontdekken met de vele
 natuuractiviteiten: raften, kajakken, klimmen...  
> Door de authentieke straatjes van Vallouise slenteren
 en volop lokale producten kopen op de mooie markt,
 elke donderdagochtend.

3

Er even helemaal uit in het Pays des Écrins. Geniet van de schoonheid
van de camping vanuit uw tent of chalet, luister naar het geluid van het 

water en beleef avonturen tijdens een verblijf midden in de natuur.  
U zult uw verkwikkende verblijf in de bergen absoluut waarderen!

Rondom uitzicht op de bergen,
in het hart van het authentieke

dorp Vallouise 

HAUTE-ALPES
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4

RCS Gap - 753 887 942 - AC : C05-040379-001 Paris, le 24/07/2013

N+44°56’20.58’, E+06°40’59.628’’

Huttopia La Clarée 
8, route des Alberts - Le Rosier - 05100 Val-des-Près

+33 (0)4 92 21 06 01 | laclaree@huttopia.com

  8 km10 km3 km2 km

La Clarée
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Staanplaats

CAMPING TOILE & BOIS

> Slapen

> Zwemmen

> Ondernemen

> Eten

Al onze accommodaties en tarieven op www.huttopia.com Om te reserveren    www.huttopia.com            

U geniet van…

GPS-coördinaten

VOORBEELDEN VAN TARIEVEN OP DEZE CAMPING:

CAMPING

1 NACHT

€60 t/m €119
1 NACHT

€41 t/m €89
1 NACHT

€14 t/m €23,50

Oppervlakte: 8 ha
200 Staanplaatsen

Geopend van 1 juni
tot en met 11 september

35 tenten
Toile&Bois

165 staanplaatsen
Camping

TOILE & BOIS

TrappeurClassic 4

> De tent aan de rivier neerzetten en luisteren naar het
 geruis van de natuur.  
> De ongerepte Vallée de la Clarée en het authentieke
 dorpje Névache ontdekken.  
> Kennismaken met het leven van de bergbewoners door ‘Een soep van
  wilde kruiden’ van Emilie Carles, die afkomstig is uit Val-des-Prés, te lezen. 
> De frisse lucht inademen en genieten van het
 gevoel van vrijheid dat op de camping heerst.  
> Flaneren door de straten van Briançon
 en de pittoreske cité Vauban ontdekken.

Laat u meevoeren door de natuur en het gevoel
van vrijheid op de camping.

De ongerepte Vallée de la Clarée en de talrijke pittoreske
dorpjes in de Hautes-Alpes hebben een aantal mooie

verrassingen in petto en zullen wandelaars zeker bekoren.

Aan de rivier,
in de vallei van Névache

HAUTE-ALPES
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3

RCS Perpignan – 497 834 465 - AC : C66-040986-001 du 20/07/2012

N+42° 30’ 21.4”, E+2° 2’ 44.5”

Huttopia Font-Romeu 
Route de Mont Louis - 66120 Font-Romeu

+33 (0)4 68 30 09 32 | font-romeu@huttopia.com

  10 km500 m 5 km2 km

Font-Romeu ONF

Staanplaats

CAMPING TOILE & BOIS PIERRE & BOIS

> Slapen

> Zwemmen

> Ondernemen

> Eten

VOORBEELDEN VAN TARIEVEN OP DEZE CAMPING:

Al onze accommodaties en tarieven op www.huttopia.com           of    085 - 040 11 40

U geniet van…

GPS-coördinaten GPS

CAMPING

1 NACHT

€125 t/m €189
1 NACHT

€65 t/m €127
1 NACHT

€16 t/m €30,50

Oppervlakte: 7 ha
180 Staanplaatsen

Geopend van 15 juni
tot en met 11 september

34 accommodaties
Pierre&Bois

25 tenten
Toile&Bois

121 staanplaatsen
Camping

CabaneCanadienne

> Genieten van het uitzicht op de Pyreneeën vanuit
 het zwembad en de zuivere berglucht inademen. 
> Ontspannen na een wandeling in een van de drie
 warmwaterbronnen van Font-Romeu.  
> Nieuwe sensaties ervaren tijdens het canyoningen 
 en de via ferrata. 
> De camping wandelend of fietsend met kinderen afgaan,
 om de Cerdagne en de Capcir en de lokale specialiteiten
 zoals turrón, Catalaanse worst en kersen
 uit Céret te ontdekken.

Adem op 1800 meter hoogte de frisse
berglucht in de Pyreneeën in.

Onze camping is het ideale vertrekpunt
voor vele buitensporten: wandelen, via ferrata, canyoning...

een actief verblijf in de buitenlucht!

Een adembenemend
uitzicht op de bergen

CATALAANSE PYRENEEËN
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Het
kasteelleven

GESCHIEDENIS, CULTUUR & NATUUR  
—

Betreed de meest prestigieuze kastelen
van Frankrijk en bewonder unieke,

beschermde monumenten van dichtbij.
Maak fietstochten door de ongerepte natuur... 

Een majestueuze natuurlijke ervaring!



41

Chartres

ToursAngers

Paris Versailles
Rambouillet

Les Châteaux
Saumur

ONTDEK
ONZE 4 KASTELEN

& ERFGOED BESTEMMINGEN
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10 km3 km 3 km

RCS Versailles – 492 297 320 00011 - AC : C78-024670-001 du 17/07/2012

N+48° 37’ 35.8”, E +1° 50’ 4”

Huttopia Rambouillet 
Route du Château d’Eau - 78120 Rambouillet

+33 (0)1 30 41 07 34 | rambouillet@huttopia.com

  

Rambouillet
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ONF

Staanplaats

CAMPING TOILE & BOIS PIERRE & BOIS

> Slapen

> Zwemmen

> Ondernemen

> Eten

Al onze accommodaties en tarieven op www.huttopia.com Om te reserveren    www.huttopia.com            

U geniet van…

GPS-coördinaten

VOORBEELDEN VAN TARIEVEN OP DEZE CAMPING:

CAMPING

1 NACHT

€130 t/m €165
1 NACHT

€69 t/m €95
1 NACHT

€18,50 t/m €33
Oppervlakte: 12 ha
180 Staanplaatsen

Geopend van 6 april
tot en met 6 november

35 accommodaties
Pierre&Bois

39 tenten
Toile&Bois

106 staanplaatsen
Camping

Canadienne

> Huur fietsen met het gezin en fiets te midden
 van de grote eiken van een staatsbos. 
> De verrukte blik van de kleintjes bij het zien van de
 vliegende roofvogels in de Espace Rambouillet.  
> Het prachtige zwembad voor een verfrissende duik
 aan het einde van de dag. 
> Voor het eerst vissen in het Étang d’Or naast de camping. 
> Het culturele uitje naar het kasteel van Rambouillet
 en zijn opmerkelijke tuinen.

5

Trakteer uzelf in het hart
van het staatsbos van Rambouillet,

aan het Étang d’Or een weekend of langer
op een royale portie frisse lucht.

Kies uit luieren en natuuractiviteiten.

Ontspannen ‘in het groen’
nabij Parijs

YVELINES

Cabane
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RCS Versailles – 451 456 040 - AC : C78-024668-002 du 19/07/2012

N+48° 47’ 40.03”, E+2° 9’ 38.8”

Huttopia Versailles 
31, rue Berthelot - 78000 Versailles

+33 (0)1 39 51 23 61 | versailles@huttopia.com

  3 km 3 km 3 km 10 km

Versailles

Staanplaats

CAMPING TOILE & BOIS PIERRE & BOIS

> Slapen

> Zwemmen

> Ondernemen

> Eten

VOORBEELDEN VAN TARIEVEN OP DEZE CAMPING:

Al onze accommodaties en tarieven op www.huttopia.com           of    085 - 040 11 40

U geniet van…

GPS-coördinaten GPS

CAMPING

1 NACHT

€102 t/m €142
1 NACHT

€69 t/m €121
  1 NACHT

€26,80 t/m €40,90

Geopend van 30 maart
tot en met 6 november

Oppervlakte: 4 ha
180 Staanplaatsen

27 accommodaties
Pierre&Bois

28 tenten
Toile&Bois

125 staanplaatsen
Camping

RoulotteCanadienne

> Parijs en Versailles bezoeken zonder gebruik te maken
 van de auto dankzij RER lijn C en bussen. 
> Zwemmen in het verwarmde zwembad na bezoeken
 aan de stad. 
> Barbecueën in het bos, ver weg van het tumult van de stad. 
> Slapen in een chalet of een Toile & Bois-tent,
 om een totaal andere ervaring te beleven
 dan in een hotelkamer.

4

Verblijf op slechts 3 km van het kasteel van Versailles
en op 20 minuten van de Eiffeltoren,

op een rustige plek in het bos.
Geniet van de recreatieruimte met verwarmd zwembad.

Uitstapjes maken en ontspannen.

Het contrast tussen de drukte
van de stad en de rust van het bos

YVELINES



 

 

 

44

4

10 km200 m 10 km 13 km

RCS Blois - 515 375 970 - AC : 2011 Blois, le 19/10/2011

N+47° 33’ 05”, E+1° 32’ 21” 

Huttopia Les Châteaux 
11 rue Roger Brun- 41250 Bracieux

+33 (0)2 54 46 41 84 | leschateaux@huttopia.com

  

Les Châteaux
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Staanplaats

CAMPING TOILE & BOIS PIERRE & BOIS

> Slapen

> Zwemmen

> Ondernemen

> Eten

Al onze accommodaties en tarieven op www.huttopia.com Om te reserveren    www.huttopia.com            

U geniet van…

GPS-coördinaten

VOORBEELDEN VAN TARIEVEN OP DEZE CAMPING:

CAMPING

1 NACHT

€68 t/m €119
1 NACHT

€55 t/m €109
  1 NACHT

€15,90 t/m €25,50

Oppervlakte: 8 ha
350 Staanplaatsen

Geopend van 7 april
tot en met 6 november

41 accommodaties
Pierre&Bois

15 tenten
Toile&Bois

294 staanplaatsen
Camping

ChaletTrappeur

> Met het gezin op de fiets de kastelen van Chambord en
 Cheverny bezoeken, die op minder dan 10 km
 van de camping liggen. 
> Met de kinderen naar het overdekte zwembad,
 ook al is het een beetje fris buiten. 
> Vakantie vieren en tot rust komen aan een mooie rivier. 
> Genieten bij een van de beste chocolatiers van Frankrijk
 in Bracieux tijdens een workshop en uw eigen creaties
 vervolgens zelf opeten!  
> Peddelen op de Loire en deze schitterende rivier
 en zijn geweldige landschappen ontdekken.

Een ideale camping voor een bezoek
aan de kastelen van de Loire die u niet mag missen.

Geniet van deze cultuurbestemming
en maak na uw uitstapjes gebruik

van het prachtige zwembad.

Een idyllische omgeving op 8 km
van het kasteel van Chambord

VAL DE LOIRE
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RSC Angers 803 582 329 - AC : C49-011969-003, Paris le 25/10/2016

N+47°17’35.7’’, O+0°08’31.8’’

Huttopia Saumur 
1 chemin Chantepie - 49400 Saumur

+33 (0)2 41 67 95 34 | saumur@huttopia.com

  3 km500 m 4 km1 km

Saumur

Staanplaats

CAMPING TOILE & BOIS PIERRE & BOIS

> Slapen

> Zwemmen

> Ondernemen

> Eten

VOORBEELDEN VAN TARIEVEN OP DEZE CAMPING:

Al onze accommodaties en tarieven op www.huttopia.com           of    085 - 040 11 40

U geniet van…

GPS-coördinaten GPS

CAMPING

1 NACHT

€65 t/m €137
1 NACHT

€55 t/m €119
1 NACHT

€23,50 t/m €37
Oppervlakte: 12 ha
150 Staanplaatsen

Geopend van 21 april
tot en met 6 november

26 accommodaties
Pierre&Bois

32 tenten
Toile&Bois

92 staanplaatsen
Camping

> Een tochtje maken op een Toue Cabanée
 om te genieten van de zonsondergang. 
> De majestueuze vallei van de Loire bewonderen vanuit
 de tent bij het opstaan. 
> De gefascineerde blik van de kinderen bij het zien van de
 paarden tijdens een kijkje achter de schermen bij het Cadre Noir. 
> Wandelen door de straten van Saumur naar het kasteel 
 dat zo uit een spookjesboek lijkt te komen. 
> Fietsen door de wijngaarden en de
 unieke troglodietendorpjes langs
 de Loire bezoeken.

3

Geniet midden in de sublieme natuur van een vakantie
aan het water, in een beschermd landschap dat op de

werelderfgoedlijst van UNESCO staat. Troglodietendorpen,
kastelen en grote wijnhuizen geven hun geheimen prijs.

Rustige en groene omgeving
met een schitterend uitzicht

over de vallei van de Loire

ANJOU VAL DE LOIRE

Sweet Mobile-home Indigo
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Aan het
water! 

WILDWATERSPORTEN,
ZWEMMEN & VISSEN

—
Laat u meevoeren door het ruisen van

de rivier of het kabbelende meer. 
Uw droomplek aan het water bestaat echt!
Ga vissen, zwemmen, kanovaren en beleef

wildwateravonturen... Laad weer helemaal op!
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Montélimar

Chartres

Tours

Périgueux

Marseille

Lyon

Besançon

Montpellier

Gorges du Verdon

Rillé

Beaulieu s/Dordogne

Millau
Le Moulin

La Plage Blanche

Lac de Sillé

ONTDEK
ONZE 7 BESTEMMINGEN

AAN EEN MEER OF RIVIER
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200 m 500 m 600 m

900m

900 m100 m

RCS Le Mans - 509 219 549 - AC : C72-024727-001 Paris, le 17/07/2012

N+48° 12’ 15.25’’, O+00° 07’ 42.74’’

Huttopia Lac de Sillé (ex Les Molières)
Sillé plage - 72140 Sillé-le-Guillaume

+33 (0)2 43 20 16 12 | lac-sille@huttopia.com
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Staanplaats

CAMPING TOILE & BOIS PIERRE & BOIS

> Slapen

> Zwemmen

> Ondernemen

> Eten

Al onze accommodaties en tarieven op www.huttopia.com Om te reserveren    www.huttopia.com            

U geniet van…

GPS-coördinaten

VOORBEELDEN VAN TARIEVEN OP DEZE CAMPING:

CAMPING

1 NACHT

€54 t/m €112
1 NACHT

€46 t/m €89
  1 NACHT

€14,50 t/m €22,30

Oppervlakte: 9 ha
166 Staanplaatsen

Geopend van 27 april
tot en met 25 september

12 accommodaties
Pierre&Bois

25 tenten
Toile&Bois

129 staanplaatsen
Camping

Cosy

> Kamperen in een bos met ruimte en grote bomen: vrijheid!  
> Met de kinderen naar het recreatiecentrum van Sillé-Plage
 om hen te leren zeilen.  
> Met het hele gezin gaan boogschieten tijdens
 een kennismakingsles op de camping.  
> De vele MTB-paden nemen om te trainen voor
 de Gamelle trophy!  
> Charmante dorpjes en de bewaard gebleven
 bezienswaardigheden van de Alpes-Mancellesontdekken.

Deze mooie camping ligt in het hart van het staatsbos van Sillé,
tussen het meer en het bos, voor een sportief verblijf in de natuur 

naast het recreatiecentrum van Sille-Plage.
Een perfecte bestemming om in alle rust te ontspannen

maar ook volop activiteiten te ondernemen!

Een actieve natuurvakantie
aan het Lac de Sillé 

SARTHE

4

Mobile-home Cottage
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5

RCS Tours – 479 303 141 00010 - AC : C37-011926-002, Paris le 24/10/2016 

N+47° 27’ 31.3”, E+0° 13’ 10.1”

Huttopia Rillé 
Lac de Rillé - 37340 Rillé

+33 (0)2 47 24 62 97 | rille@huttopia.com

15 km 22 km

Staanplaats

CAMPING TOILE & BOIS PIERRE & BOIS

> Slapen

> Zwemmen

> Ondernemen

> Eten

VOORBEELDEN VAN TARIEVEN OP DEZE CAMPING:

Al onze accommodaties en tarieven op www.huttopia.com           of    085 - 040 11 40

U geniet van…

GPS-coördinaten GPS

CAMPING

1 NACHT

€99 t/m €187
1 NACHT

€49 t/m €117
  1 NACHT

€16,10 t/m €30,50

Oppervlakte: 8 ha
135 Staanplaatsen

Geopend van 7 april
tot en met 16 oktober

32 accommodaties
Pierre&Bois

39 tenten
Toile&Bois

64 staanplaatsen
Camping

CabaneCanadienne

> Genieten van een drankje op het terras van de hut
 en kijken naar de vogels die over het meer vliegen. 
> De glimlach van de kinderen wanneer zij hun eerste
 vis hebben gevangen. 
> Op de fiets het kasteel van Gizeux bezoeken. 
> Zwemmen in het zwembad met uitzicht
 op het meer. 
> Kanoën en heerlijk bijkomen 
 in de natuur.

Ontdek het uitzonderlijke culturele erfgoed vanuit het hart van
de Touraine. Verblijf in een groene omgeving en neem deel aan

de activiteiten bij het meer en het verwarmde zwembad.
Een ‘natuur en cultuur’ vakantie.

Rust en sereniteit
aan het Lac de Rillé, dichtbij

de kastelen van de Loire

INDRE & LOIRE
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4

2 km 15 km

RCS Lons le Saunier - 797 601 812 00028 - AC : C39-001539-002 Paris, le 25/10/2016

N+47° 0’ 10,44’’, E+5° 39’ 51,609’’

Huttopia La Plage Blanche 
3, rue de la Plage - 39380 Ounans

+33 (0)3 84 37 69 63 | plageblanche@huttopia.com

  

La Plage Blanche
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Staanplaats

CAMPING TOILE & BOIS PIERRE & BOIS

> Slapen

> Zwemmen

> Ondernemen

> Eten

Al onze accommodaties en tarieven op www.huttopia.com Om te reserveren    www.huttopia.com            

U geniet van…

GPS-coördinaten

VOORBEELDEN VAN TARIEVEN OP DEZE CAMPING:

CAMPING

1 NACHT

€58 t/m €114
1 NACHT

€39 t/m €77
1 NACHT

€15 t/m €26,40

Oppervlakte: 17 ha
218 Staanplaatsen

Geopend van 27 april
tot en met 25 september

10 accommodaties
Pierre&Bois

30 tenten
Toile&Bois

178 staanplaatsen
Camping

RoulotteClassic 4

> De tent neerzetten aan de Loue, de rivier die grenst
 aan de camping. 
> Op de fiets de Val d’Amour en het bos
 van Chaux ontdekken. 
> Pizza’s delen in het restaurant van de camping
 met uitzicht op de rivier. 
> Met het gezin een Comté-kaasmakerij bezoeken
 en Jurawijn proeven. 
> Met de kinderen leren vissen tijdens
 een gezellig uitje met een instructeur.

Geniet op een 17 ha groot terrein
van de stilte voordat u de schatten

van de streek gaat verkennen.
Een culinaire tussenstop mag niet ontbreken,
om de unieke regionale keuken te ontdekken.

Ruimte, natuur en rust
aan de rand van het water

JURA
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RCS Lyon - 797 601 655 - AC : C12-012852-003, Paris le 23/10/2016 

N +44° 6’ 9,23’’, E +3° 5’ 30,459’’

Huttopia Millau 
455 avenue de l’Aigoual - 12100 Millau

+33 (0)5 65 61 18 83 | millau@huttopia.com

  900 m 3 km

Millau

Staanplaats

CAMPING TOILE & BOIS PIERRE & BOIS

> Slapen

> Zwemmen

> Ondernemen

> Eten

VOORBEELDEN VAN TARIEVEN OP DEZE CAMPING:

Al onze accommodaties en tarieven op www.huttopia.com           of    085 - 040 11 40

U geniet van…

GPS-coördinaten GPS

CAMPING

1 NACHT

€61 t/m €122
1 NACHT

€39 t/m €84
  1 NACHT

€14,70 t/m €26,90

Oppervlakte: 4 ha
160 Staanplaatsen

Geopend van 27 april
tot en met 2 oktober

20 accommodaties
Pierre&Bois

26 tenten
Toile&Bois

114 staanplaatsen
Camping

Classic 4

> Zwemmen in de rivier, een boek lezen op het strand,
 een kano huren.  
> In alle rust lunchen op de staanplaats met uitzicht
 op het Viaduct van Millau.  
> Met het hele gezin meedoen aan de verschillende
 activiteiten die worden aangeboden door de hoofdstad
 van de natuursporten: klimmen, via ferrata, MTB, kajakken... 
> Het Parc Naturel des Grands Causses bezoeken
 tijdens een wandeling.  
> In de geschiedenis van de Tempeliers en Hospitaalridders duiken
 tijdens een bezoek aan de 5 bijzondere locaties van Le Larzac.

3

Verblijf dicht bij de Gorges du Tarn,
midden in de hoofdstad van de natuursporten,

omringd door bijzondere locaties...
Lang leve de sportieve vakantie! En ga naar het mooie zwembad

en het strand aan de rivier om te ontspannen.

Aan de rivier, niet ver
van het centrum van Millau 

AVEYRON

Mobile-home Cottage
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4

1 km 8 km1 km 8 km1 km

RCS Brive - 676 620 156 - AC : C19-021614-001, Paris le 08/11/2012

N+44° 58’ 46’’, E+01° 50’ 26’’

Huttopia Beaulieu-sur-Dordogne 
Bd Rodolphe de Turenne - 19120 Beaulieu-sur-Dordogne

+33 (0)5 55 91 02 65 | beaulieu@huttopia.com

  

Beaulieu
sur Dordogne

Staanplaats

CAMPING TOILE & BOIS PIERRE & BOIS

> Slapen

> Zwemmen

> Ondernemen

> Eten

Al onze accommodaties en tarieven op www.huttopia.com Om te reserveren    www.huttopia.com            

U geniet van…

GPS-coördinaten

VOORBEELDEN VAN TARIEVEN OP DEZE CAMPING:

CAMPING

1 NACHT

€61 t/m €129
1 NACHT

€35 t/m €97
1 NACHT

€14 t/m €27
Oppervlakte: 7 ha
185 Staanplaatsen

Geopend van 27 april
tot en met 2 oktober

28 accommodaties
Pierre&Bois

29 tenten
Toile&Bois

128 staanplaatsen
Camping

RoulotteClassic 4

> Vanuit de tent de hengel in de gaten houden. 
> Een natuurpauze nemen op een camping op een eilandje
 in een charmant dorpje. 
> Kanoën op de Dordogne. 
> Geniet van aardbeien op de markt met lokale
 producenten die op maandag plaatsvindt. 
> Genieten van de concertavond op de camping
 met de kinderen, sommige zomeravonden.
 

Tussen de Lot en de Corrèze is een natuurpauze
aan de rivier zeer welkom.

Deze camping ligt op een groen eilandje
op een steenworp afstand van het middeleeuwse stadje

Beaulieu-sur-Dordogne en biedt volop ruimte om te relaxen.

Groen uitje op een eiland
in de Dordogne

CORRÈZE
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RCS Aubenas - 500 749 213 00020 - AC : 2011TC50 Privas, le 12/10/2011

N +44° 18’ 01.59’’, E +04° 34’ 17.03’’

Huttopia Le Moulin 
07700 Saint-Martin-d’Ardèche

+33 (0)4 75 04 66 20 | lemoulin@huttopia.com

  13 km300 m

Le Moulin

Staanplaats

CAMPING TOILE & BOIS PIERRE & BOIS

> Slapen

> Zwemmen

> Ondernemen

> Eten

VOORBEELDEN VAN TARIEVEN OP DEZE CAMPING:

Al onze accommodaties en tarieven op www.huttopia.com           of    085 - 040 11 40

U geniet van…

GPS-coördinaten GPS

CAMPING

1 NACHT

€72 t/m €145
1 NACHT

€61 t/m €130
  1 NACHT

€16,40 t/m €30,50

Oppervlakte: 7 ha
200 Staanplaatsen

Geopend van 20 april
tot en met 2 oktober

34 accommodaties
Pierre&Bois

55 tenten
Toile&Bois

111 staanplaatsen
Camping

> De Ardèche af in een kano en direct op de camping
 aankomen. 
> Relaxen op het strand aan de rivier. 
> Vanaf het terras van de recreatieruimte kijken hoe de
 kinderen zwemmen en ondertussen een lokaal aperitief drinken. 
> Aiguèze bezoeken, het middeleeuwse dorpje met uitzicht
 op de ingang van de Gorges en de ruïnes van het fort en de
  pittoreske huizen ontdekken.  
> Bijzondere natuurlijke locaties bezoeken: de Grotte de la
 Madeleine, de waterval van de Sautadel en Aven d’Orgnac.

3

Trakteer uzelf op een verblijf in Saint-Martin-d’Ardèche
in een natuurlijke omgeving met directe toegang tot de rivier.

Ontdek de rijkdommen van het zuiden van de Ardèche, 
de Gard en de Vaucluse en ga terug naar de camping

voor een duik in het zwembad met uitzicht op de camping.

Natuuruitje
bij de Gorges de l’Ardèche 

ARDÈCHE

Sweet Mobile-home Indigo
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10 km 10 km

RCS Manosque - 388 107 732 - AC : C04-003422-003 Paris, le 14/10/2016

E+6° 25’ 52.511’’, N+43° 49’ 21.979’’ 

Huttopia Gorges du Verdon 
D952 - 04120 Castellane

+33 (0)4 92 83 63 64 | gorgesduverdon@huttopia.com

  9 km

Gorges du Verdon

Staanplaats

CAMPING TOILE & BOIS PIERRE & BOIS

> Slapen

> Zwemmen

> Ondernemen

> Eten

Al onze accommodaties en tarieven op www.huttopia.com

U geniet van…

GPS-coördinaten

VOORBEELDEN VAN TARIEVEN OP DEZE CAMPING:

CAMPING

Om te reserveren           085 - 040 11 40

1 NACHT

€82 t/m €156
1 NACHT

€40 t/m €89
1 NACHT

€14,90 t/m €27
Oppervlakte: 7 ha
235 Staanplaatsen

Geopend van 21 april
tot en met 2 oktober

67 accommodaties
Pierre&Bois

32 tenten
Toile&Bois

136 staanplaatsen
Camping

Classic 4

> Kamperen aan de rivier en kijken naar de rafters.  
> Genieten van de gekochte tapenades van de
 Provençaalse markt van Castellane op zaterdag. 
> De wandelpaden in het Parc Naturel Régional du
 Verdon, waaronder het beroemde pad Blanc Martel bewandelen. 
> De kinderen zien spelen op het strand van de camping
 en met hun nieuwe vriendjes dammen maken van steentjes. 
> De zon, dennen, de rivier, de bergen,
 watersporten en wandelen...
 kortom vakantie!

Geniet bij de ingang van de grootste canyon in Europa,
van een unieke ligging aan de rand van de Verdon.

Buiten- en wildwateractiviteiten voor de liefhebbers van avontuur, 
terwijl anderen het mooie dorpje Castellane

of het campingstrand zullen waarderen.

Een prachtige omgeving
aan de Gorges du Verdon

ALPES-DE-HAUTE-PROVENCE

Mobile-home Lodge
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> VOOR EEN RUSTIG VERBLIJF 

Licht reizen...
Uw koffers lichter maken, dat is heel eenvoudig. 
Reserveer voor vertrek de faciliteiten die u tijdens 
uw vakantie nodig hebt. Verhuur van bedlinnen en 
handdoeken, fietsen, koelkasten, barbecues...

…met baby
De Huttopia campings lenen u een kinderbedje
en een kinderstoel.
Faciliteit aangeboden buiten juli-augustus, onder voorbehoud van beschikbaarheid.

Kom aan en vertrek
op een dag naar keuze 
Geniet een weekend, enkele dagen of drie weken 
van het lekkere weer om bij te komen, kies voor 
aankomst op een maandag of dinsdag om files
te vermijden... alles is mogelijk, u beslist..

Een heel weekend
Verleng het weekend en profiteer
op zondag tot 16:00 in plaats van 10:00
van uw huuraccommodatie.
Reserveren verplicht, uitsluitend per telefoon. Maak het hele jaar,
met uitzondering van juli en augustus, gebruik van dit aanbod.

> VOOR MEER VRIJHEID

> LEUK VOOR DEKINDEREN
De Kinderclub
Gratis activiteiten om plezier en vrienden
te maken tijdens de zomervakantie.
Geen activiteiten op Huttopia Versailles.

VIP-gasten
Kinderen onder de 2 jaar verblijven altijd gratis
op onze campings. 
Gratis verblijf voor kinderen onder de 7 jaar.
Aanbieding niet geldig in juli-augustus, geldig op alle Huttopia 
campings behalve Versailles. 

De pluspunten
van Campings 

Huttopia

> IN ALLE RUST RESERVEREN 

> KAMPEER VERZEKERD!  

Geen reserveringskosten
buiten 08/07 - 31/08/2017

Een ongeval, ziekte, overlijden, nieuwe baan…
Vetrek in alle rust met de optie 
«annuleringsverzekering».

      CAMPING HUURAC-
COMMODATIE

€ 11
per periode van 1 t/m 30 dagen

€ 2,20
 per nacht



#huttopia

Via internet
elke dag 24/7

www.huttopia.com
Bezoek het reisbureau 

van Huttopia 
Choorstraat 8 - 3511 KM Utrecht

Telefonisch
via onze reserveringscentrale op

085-040 11 40
Van maandag tot en met vrijdag van 09:30 tot 18:00 uur

Zaterdag van 10:00 tot 17:00 uur

In 2017 wordt Camping 
Indigo Camping Huttopia!

Hoe reserveert
u een verblijf?
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