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Messidor
Messidor
70 montée du chateau d'eau, D13
F-13610 Le Puy Ste Réparade
Tel:0033 (0) 442 61 90 28
messidor@online.fr
www.messidor.fr
Lat: 43.643466
Long: 5.454025
Op 15 km. van Aix-en-Provence
gelegen, tegenover het natuurpark
van de Luberon, met uitzicht over de
vallei van de Durance. Messidor biedt
van 1 april tot 15 september, in een
familiaire sfeer, 85 plaatsen op haar
terrein van 10 ha in terrasvorm. De
receptie is open van 9.00 U tot 12.00
U en 14.00 U tot 18.00 U. U kunt
zowel contant als met credit-card
betalen.
Twee tennisbanen, een zwembad van
20x10m( 1er mei tot 15 september),
plaats van spel voor kinderen, jeu de
boules en tafeltennis zijn vlakbij de
foyer, waar de avonden doorgebracht

Messidor (07-01-2023)

1

kunnen worden. Al deze activiteiten
zijn gratis. .Het restaurant is van 1
april tot 15 september elke middag
geopend en van 1 juni tot 15
september is het restaurant ook s'
avonds geopend.
Alle winkels bevinden zich op ca. 4
km. afstand. De grote steden van de
Provence: Marseille, Arles, Avignon,
Salon, Manosque, Martigues, en
Toulon liggen op een afstand van
minder dan één uur rijden. Voor de
wandelaars is er het natuurpark van
de Luberon en voor de
muziekliefhebbers het Festival van
Aix en Provence of dat van Roque
d'Anthéron. De naturistenstranden
van Martigues, evenals de
naturistische “Calanque” van Sugiton,
liggen op ca. 50 min. autorijden.
Honden zijn, mits aangelijnd, bij ons
welkom.
Eens per week kunt u in ons eigen
restaurant profiteren van de
Provençaalse specialiteiten zoals de

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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daube d’Avignon, brandade de morue
(vis), aïoli, pistou enz.,
Algemeen
NFN / INF lidmaatschap niet
verplicht
Plaats voor tenten
Plaats voor caravans
Plaats voor campers
Oppervlakte (ha): 10
Aantal plaatsen: 78
Aantal plaatsen met elektra: 50
Verhuur accommodaties
WIFI / internet
Faciliteiten
Zwembad
Eten en drinken
Restaurant
Gezamenlijke maaltijden (één of meer
keren per week)
Snackbar
Verkoop vers brood
Diversen
Engels gesproken
Frans gesproken
Alleengaanden welkom
Huisdieren welkom
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