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camping Val drome soleil 

830 chemin sans souci 

26400 Mirabel-et-Blacons 

Tel:+33 (0) 475 400 157 

camping@valdromesoleil.com 

www.valdromesoleil.com 

Lat: 44.708379 

Long: 5.132182 

Verscholen tussen de mooie bergen 

van het departement de Drôme, 

vlakbij de Provence, ligt 

naturistencamping Val Drôme Soleil. 

De 120 kampeerplekken op het 30 ha 

grote glooiende terrein hebben zowel 

zon als schaduw. Er zijn ook plekken 

in het bos en door de terrassen tegen 

de berg aan heeft u op diverse 

plaatsen een prachtig uitzicht.  

Op deze camping met onder meer 

zwembad, restaurant, bar, jeu de 

boules banen, tafeltennistafels en 

volleybalveld, lijken de dagelijkse 

beslommeringen heel ver weg. Het 

restaurant is s’middags en s’avonds 

open, met gedeelde maaltijden en 

thema-avonden. Ook organiseren ze 

activiteiten voor alle leeftijden en 

excursies in de omgeving. 

En... zoals de naam al zegt: de zon 

schijnt er veel! 

Behalve ruime kampeerplekken voor 

caravan of tent, bieden ze u de 

mogelijkheid een gîte te huren. 

Tevens verhuren enkele gasten met 

een vaste plaats hun volledig 

ingerichte caravan. Ook de naast 

gelegen villa en gîte Formidable zijn 

te huur. 

Van juni tot half september raden we 

aan om te reserveren. 

Algemeen 

NFN / INF lidmaatschap niet 

verplicht 

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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Plaats voor tenten 

Plaats voor caravans 

Plaats voor campers 

Oppervlakte (ha): 30 

Aantal plaatsen: 120 

Aantal plaatsen met elektra: 115 

Verhuur accommodaties 

Internet 

WIFI / internet 

Faciliteiten 

Sauna 

Zwembad 

Binnenzwembad 

Kinderbad 

Rivier (geschikt om in te zwemmen) 

Sauna 

Eten en drinken 

Ontbijtopties 

Restaurant 

Gezamenlijke maaltijden (één of meer 

keren per week) 

Bar 

Snackbar 

Verkoop vers brood 

Afhaalmaaltijden 

Activiteiten 

Georganiseerde activiteiten voor 

kinderen 

Georganiseerde activiteiten voor 

volwassenen 

Jeu de boules 

Diversen 

Nederlands gesproken 

Engels gesproken 

Duits gesproken 

Frans gesproken 

Alleengaanden welkom 

Huisdieren welkom 

Geschikt voor kinderen 
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