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wat gegarandeerd voor een hoop
zwemplezier zorgt. De camping ligt
tussen de Provence en de Ardèche.
Aan de horizon zie je de
lavendelvelden, wijngaarden, de
korenvelden en zonnebloemen die
typisch zijn voor het zuiden van
Frankrijk.

De schitterende naturistencamping
bestaat uit een uitgestrekt terrein
langs de Cèze. De beboste hellingen
bieden schaduw en privacy. De
shuttlebus maakt elke 20 minuten
een ronde over het terrein.
Lidmaatschap van de
naturistenvereniging is verplicht (voor
allengaanden). Het strand loopt
geleidelijk af naar de rivier de Cèze.
Het strand bestaat uit zand en gras.
In de rivier kan men zwemmen en
kanoën.

De camping bestaat uit een uitstrekt
terrein langs de Cèze. De beboste
hellingen bieden schaduw en privacy.
De camping biedt een oase aan rust
en is vooral gericht op gezinnen. Er
zijn standaard staanplaatsen, en
plaatsen met meer comfort. Voor
huurders zijn er chalets en
mobilhomes beschikbaar. Ook
bestaat er de mogelijkheid om een
gemeubileerde bungalowtent te
huren.
Zwemmen in een prachtig landschap

De naturistencamping Domaine de la
Sablière ligt langs de rivier de Cèze,
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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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Je kunt de hele dag genieten van het
water op Camping Domaine de la
Sablière. Er zijn diverse buitenbaden,
er is een apart bad voor de kleinste
vakantiegangers en er is een
binnenbad. Houd je meer van
zwemmen in de natuur? Ga dan naar
het zandstrand aan de rivier de Cèze.
De natuurlijke baden in de
meanderende rivier zorgen voor een
hoop waterpret en ontspanning. Ook
is er een sauna aanwezig op het
terrein voor een heerlijk ontspannen
vakantie.
Een sportieve vakantie
Bij Bar Eden Roc geniet je van een
heerlijke Franse crêpe en drink je een
drankje tijdens een van de gezellige
feestavonden. In het restaurant kun
je kiezen voor diverse menu’s, pizza’s
en meeneemmaaltijden. Wil je ook
tijdens je vakantie in vorm blijven?
Leef je uit in de fitnessruimte, speel
een potje volleybal, badminton of
tennis. Wie zin heeft in een uitje met
het hele gezin gaat naar de
midgetgolfbaan. In het hoogseizoen
is er een animatieprogramma voor
zowel kinderen als volwassenen.

Eten en drinken
Restaurant
Bar
Snackbar
Winkel
Verkoop vers brood
Afhaalmaaltijden
Activiteiten
Georganiseerde activiteiten voor
kinderen
Georganiseerde activiteiten voor
volwassenen
Teken- schilder- of
beeldhouwcursussen
Boogschieten
Diversen
Nederlands gesproken
Engels gesproken
Duits gesproken
Frans gesproken
Spaans gesproken
Alleengaanden welkom
Huisdieren welkom

Algemeen
NFN / INF lidmaatschap niet
verplicht
Plaats voor tenten
Plaats voor caravans
Oppervlakte (ha): 62
Aantal plaatsen: 504
Aantal plaatsen met elektra: 300
Verhuur accommodaties
Aangepast sanitair voor
mindervaliden
WIFI / internet gratis
Faciliteiten
Koelkast / diepvries voor algemeen
gebruik
Sauna
Zwembad
Kinderbad
Rivier (geschikt om in te zwemmen)
Tennisbaan
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