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Domaine d'Enriou
Domaine d'Enriou
04500 Saint-Laurent-du-Verdon
Tel:0033 (0) 492 74 41 02
www.domainedenriou.com
Lat: 43.710571
Long: 6.058444
In een prachtige omgeving, ligt direct
aan de Verdon dat via een steil
rotspad te bereiken is, Camping
Domaine d'Enriou. Het 150 ha. grote
bosrijke terrein biedt een
naturistische wandelroute van maar
liefst 10 kilometer. Rond de
gerestaureerde oude boerderij
bevinden zich 2 zwembaden en een
apart kinderbad, de bar, receptie en
de winkel voor uw dagelijkse
benodigdheden. Op de sfeervolle
binnenplaats vindt u in de schaduw
van de bomen het terras waar u kunt
genieten van de lekkerste
Provençaalse gerechten. Want de
keuken op Domaine d'Enriou is
uitstekend. Ook worden er allerlei
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activiteiten georganiseerd, zoals
gemeenschappelijke barbecues,
dans- en muziekavonden. Voor de
jeugd is er in het hoogseizoen
animatie en disco. Sportieve
activiteiten zijn er volop mogelijk,
zoals: volleybal, jeu de boules,
tafeltennis, boogschieten, Kanoën en
fitness. De camping organiseert
onder leiding van een gids
bergwandelingen, bergbeklimmingen,
canyoning en rafting in de Gorges du
Verdon.
Algemeen
NFN / INF lidmaatschap niet
verplicht
Plaats voor tenten
Plaats voor caravans
Plaats voor campers
Oppervlakte (ha): 150
Aantal plaatsen: 110
Aantal plaatsen met elektra: 60+
Verhuur accommodaties

Aan de gegevens die hier staan kunnen geen rechten ontleend worden. De
informatie op deze pagina zijn voor een groot deel afkomstig van bezoekers. Zie
je fouten of heb je aanvullingen, help ons en geef het door op naturismegids.nl
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Internet
Aangepast sanitair voor
mindervaliden
WIFI / internet gratis
Faciliteiten
Koelkast / diepvries voor algemeen
gebruik
Zwembad
Kinderbad
Meer (geschikt om te zwemmen)
Rivier (geschikt om in te zwemmen)
Eten en drinken
Restaurant
Gezamenlijke maaltijden (één of meer
keren per week)
Bar
Snackbar
Winkel
Verkoop vers brood
Afhaalmaaltijden
Activiteiten
Boogschieten
Georganiseerde activiteiten voor
kinderen
Georganiseerde activiteiten voor
volwassenen
Diversen
Engels gesproken
Frans gesproken
Alleengaanden welkom
Huisdieren welkom
Geschikt voor kinderen
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