Campings in de Ardèche
Familie camping Chadenèdes - Grospierres
Kleine gezinscamping met zwembad, vlakbij 3 rivieren: de Beaume, de Chassezac en de
Ardèche. Ideaal gelegen tussen Les Vans, met zijn prachtige plaatsen geschikt voor
wandbeklimmingen en abseilen, en de Gorges de Ardèche, biedt de camping u een
vakantie in de zon.

www.camping-chadenedes.com

+33 (0)4 75 39 09 19

Les Chadenèdes
07120 Grospierres

+33 (0)6 81 33 85 02

Campings Le Chaudebry - Vinezac
In het kleine dorpje Vinezac, onze 2-sterren camping in de Ardèche Le Chaudebry
verwelkomt u voor uw vakantie. Camping met zwembad, en veel entertainment op het
terrein en in de buurt.

www.camping-lechaudebry.com

+33 (0)4 75 36 80 87

Le Chaudebry
07110 Vinezac

+33 (0)6 76 28 24 13

Camping aan meer Saint Martial - Mt Gerbier de Jonc
Aan de rand van de Saint Martial Lake, in de Ardéchoise Mountain, zal op 8 km van de
Mont Gerbier de Jonc, het groene landschappen en de recreatieve nautische basis uw
verblijf betoveren.

www.st-martial.com

+33 (0)4 75 29 12 16

Camping Municipal
07310 Saint Martial

Sun Vacances : stacaravans in Ruoms
Verhuur van 5 stacaravans op de "Résidence Le Mas de Barry" bij Ruoms in de
Zuidelijke Ardèche.

www.sunvacances.fr

+33 (0)4 75 93 13 94

210 impasse de l'Espine
07120 Ruoms

+33 (0)6 82 97 45 08

Camping sous Perret 3 sterren - Joyeuse
Op 1500 m afstand van het Middeleeuwse dorp Joyeuse in de Ardèche en op 50 meter
van de bergengten "La Beaume" tussen kalkkliffen en wijngaarden, kunt u op de camping
Le Sous Perret een gezellige en ontspannen vakantie doorbrengen in een rustige en
zonovergoten omgeving.

www.campinglesousperret.com

+33 (0)4 75 39 50 54

Le Sous Perret
07260 Joyeuse

+33 (0)6 70 18 28 42
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Camping 3* Le Mas de Chavetourte | St Alban Auriolles
Camping midden in de natuur met groot verwarmd zwembad en prachtig panoramisch
uitzicht, directe toegang tot de rivier, tal van activiteiten en amusement, snackbarpizzeria, voor onze kampeerders op staanplaatsen of verhuur van stacaravans.

www.chavetourte.com

+33 (0)4 75 93 95 83

670 chemin de Chavetourte
07120 Saint Alban Auriolles

Camping Carpenty met directe toegang tot de rivier - Ruoms
Ideaal gelegen tussen Vallon Pont d'Arc (10 min) en Ruoms (5 min) verwelkomt onze
familiecamping (45 staanplaatsen) u in een aangename en rustige omgeving.

www.camping-ruoms-ardeche.com/nl

+33 (0)4 75 39 74 29

10 chemin Fay et Carpenti
07120 Ruoms

Camping Beaume Giraud, camping Balazuc - Ardèche
De camping ontvangt u van april tot oktober in een exclusieve natuurlijke omgeving waar
u van een schitterend uitzicht geniet op de Cevennen en het kreupelbos, gelegen op
twee passen van Balazuc en maar 15 minuten van Vallon Pont d`Arc.

www.campingbeaumegiraud.com/nl

+33 (0)4 75 89 09 36

342 route de Chauzon
07120 Balazuc

Camping Frankrijk Ardèche Campings
France Ardèche Campings is een vereniging voor campings in de dalen van de Zuidelijke
Ardèche. France Ardèche Campings wenst u een aangenaam verblijf toe in de Ardèche
in chalets, stacaravans of caravans.

www.france-ardeche-campings.com/nl/
07200 Ucel

Camping Le Riviera in Sampzon (4 km Vallon Pont d'Arc)
Gelegen aan de oever van de rivier, vlakbij de beroemde Pont d' Arc, heet Le Riviera u
van april tot september welkom. Geniet van zijn schaduwrijke plaatsen, zijn strand, zijn
zwembad, zijn kinderspeelplaatsen, zijn bar, zijn restaurant, zijn georganiseer

www.campingleriviera.com/nl/

+33 (0)4 75 39 67 57

Camping Le Riviera
07120 Sampzon

www.ardeche.com/nl
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schaduwrijke camping Civelles d'Ozon
Behoefte aan frisse lucht en rust? Familie Coquelle Malle heet u welkom voor een rustig
verblijf in een schaduwrijke natuuromgeving.

www.camping-ardeche-sud.fr

+33 (0)4 75 65 01 86

Quartier La Civelle
07000 Privas

+33 (0)6 20 03 09 41

4-sterren familiecamping La Plaine - Rosières
Camping La Plaine ligt op 800 meter van de rivier Beaume, vlakbij de toeristische plaats
Gorges de l `Ardèche en de Pont d` Arc.

www.campinglaplaine.fr

+33 (0)4 75 39 51 35

Camping La Plaine
07260 Rosières

+33 (0)6 08 04 15 10

Camping Le Pont de Maisonneuve 3* - Beaulieu
De camping "Pont de Maisonneuve" ligt in Zuid-Ardèche, aan de rand van de rivier de
Chassezac. Ideale camping voor een geslaagde vakantie voor alle leeftijden.

www.camping-pontdemaisonneuve.com/nl

+33 (0)4 75 39 39 25

Les Lèbres
07460 Beaulieu

+33 (0)6 75 09 20 54

Camping Familie schaduw Le Coin Charmant
Le Coin Charmant is een schaduwrijke familiecamping gelegen aan de oever van de
Ardèche en biedt u een verblijf op de camping (kamperen of in een stacaravan) voor een
aangename en ongedwongen vakantie.

www.camping-lecoincharmant-ardeche.com

+33 (0)4 75 39 78 73

1050 chemin des Digues
07120 Chauzon

+33 (0)6 46 41 48 03

Camping de la Claysse ontspanning en recreatie
Gelegen in het hart van de Zuidelijke Ardèche, met schaduwrijke plaatsen en volledig
uitgeruste stacaravans met openluchtterras. De natuurrijke omgeving, de rotswanden en
de rivier zorgen voor aangename vakanties.

www.campingdelaclaysse.com/nl

+33 (0)4 75 35 40 65

Le Village
07460 Saint Sauveur de Cruzières

www.ardeche.com/nl
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Camping Moulinage in de buurt van Ruoms
Residentiële camping gelegen in het zuiden van de Ardèche, vlakbij het beroemde
Defiles de Ruoms, in de buurt van Vallon Pont d'Arc. In een rustige omgeving, omringd
door de natuur langs de rivier, Camping ideaal gelegen voor het te ontdekken de
Ardeche.

www.ardeche-camping.com

+33 (0)4 75 89 99 24

915 route de Ruoms
07110 Montréal

+33 (0)6 30 56 49 13

3-sterren camping La Bohème - Tournon sur Rhône
Welkom op onze camping in Ardèche Verte, aan de poort van de Doux-vallei, in een
wilde en groene natuurlijke omgeving, ver weg van het massatoerisme, ideaal voor
gezinsvakanties. Rivier, zwembad, animaties, club voor kinderen / tieners, restaurant.

www.laboheme-ardeche.com

+33 (0)4 75 08 02 50

222 route de Lamastre
07300 Tournon sur Rhône

4-sterren camping Les Roches in Groen Ardèche
Op 30 minuten rijden van Tournon-sur-Rhône en 1 uur van Valencia, biedt de camping u
een rustige en ontspannen omgeving, ideaal voor natuurliefhebbers, sportvissers en
gezinnen met jonge kinderen.

www.campinglesroches.com/nl

+33 (0)4 75 06 20 20

Domaine Camping Les Rôches
07270 Le Crestet

Camping Les Cabanes de Cornillon - Les Vans
Gelegen op 5 km van Vans, 20 km van Vallon Pont d'Arc en 150 m van Chassezac
(rivier) biedt Cabanes de Cornillon u een rustig verblijf in een dorp waar volop
mogelijkheden zijn voor buitensportactiviteiten.

www.cabanes-cornillon.com

+33 (0)4 75 94 98 68

Le Pontier
07140 Les Vans

Camping des Gorges 4 sterren | Saint Martin d'Ardèche
Familiecamping aan de poorten van de Gorges de l'Ardèche met verwarmd zwembad en
zijn jacuzzi, rivier en strand op 50 m afstand, kanoën op het terrein, restaurant, snack,
kruidenier, miniclub voor kinderen, multisportveld, entertainment, muzikale avonden.

www.camping-des-gorges.com/nl/

+33 (0)4 75 04 61 09

Camping des Gorges
07700 Saint Martin d'Ardèche

www.ardeche.com/nl
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La Drobie - Familie camping in het zuiden van de Ardèche
Sablières, een landelijk dorpje op 430m hoogte biedt u meer dan 50 wandelpaden km.
Zijn Rivier, de la Drobie, en het hart van een van de mooiste en meest pittoreske valleien
van het departement, est paradijs forelvissers voor een.

www.ladrobie.com

+33 (0)4 75 36 95 22

Le Chambon
07260 Joyeuse

Camping Le Camp des Gorges in Vallon Pont d'Arc
Op 1 km van de Pont d'Arc, aan de rivier, midden in het beschermde natuurgebied, heet
camping le CAMP DES GORGES uw welkom van maart tot oktober. Accommodaties en
eetgelegenheid voor groepen, verhuur van bungalows en caravans.

www.camping-camp-des-gorges.com

+33 (0)4 75 88 00 05

Camping Le Camp des Gorges
07150 Vallon Pont d'Arc

Family des Issoux Camping - Lalevade d'Ardèche
Farwest sfeer, prachtige landelijke omgeving, activiteiten voor volwassenen en kinderen,
zwemmen in de rivier, thema-avonden, spa-behandelingen, zal de Camping du Pont des
Issoux het hele gezin verrukken voor uw vakantie in de Ardèche.

www.sud-ardeche-camping.fr

+33 (0)6 20 03 09 41

Camping Paradis Family des Issoux
07380 Lalevade D'Ardeche

+33 (0)6 46 25 91 60

Schaduwrijke camping Mas de la Source - Sampzon
Aan de voet van de Rots van Sampzon, aan de oever van de Ardèche, tussen twee grote
toeristische centra Ruoms en Vallon-pont-d'Arc. De camping le Mas de la Source telt 30
schaduwrijke plaatsen, gescheiden door natuurlijke begroeiing.

www.campingmasdelasource.com

+33 (0)4 75 39 67 98

75 chemin de la Source
07120 Ruoms

+33 (0)6 23 23 34 54

Camping Les Actinidias - Natuur en activiteiten
Zin om heerlijk te luieren of juist flink actief te zijn? Waar u ook voor kiest, u heeft het
juiste adres te pakken als u op zoek bent naar de ongerepte natuur en van originaliteit
houdt. Het motto van ‘ACTIS' is namelijk: relaxen, kletteren, kanoën, mountainbiken,
maar ook gezelligheid.

www.actinidias.com/?lang=nl

+33 (0)4 75 39 02 79

Les Lauzasses
07460 Casteljau

www.ardeche.com/nl
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De residentiële camping Chareyrasse - Aubenas
In de l'Ardèche, aan de voet van de stad Aubenas, Camping La Chareyrasse ligt in een
natuurlijke omgeving aan de rivier. Hier vindt u rouille gecombineerd rencontré vele
activiteiten

www.camping-la-chareyrasse.com
Chemin des Iles
07200 Aubenas

+33 (0)6 61 89 28 04

Camping Saint Michelet langs de rivier - Goudargues
Een groen juweel tussen Cèze en Ardèche, in het centrum van een regio rijk aan
activiteiten én op 600 meter van alle voorzieningen. In Saint Michelet zult u de natuurmentaliteit, het comfort, de directe toegang tot de rivier en z'n nieuwe zwembad
waarderen.

www.gard-camping.com/nl/

+33 (0)4 66 82 24 99

Route de Frigoulet
30630 Goudargues

Kamperen op de boerderij Les Marronniers - Montréal
Les Marronniers, boerderij camping, die plaats biedt aan 75 personen, en biedt een
rustige locatie op een schaduwrijk terrein, in Montreal, in het hart van de Ardèche.

www.les-marronniers-ardeche.com

+33 (0)7 81 43 42 12

Les Marronniers
07110 Montréal

Familie camping Les Châtaigniers - Laurac en Vivarais
Welkom op camping les Châtaigniers, gelegen in het Zuiden van de Ardèche, vlakbij het
dorp Laurac en Vivarais. Aangename omgeving, rust en schaduw. Verhuur van
stacaravans. Nieuw: stacaravan met 2 plaatsen

www.chataigniers-laurac.com
515 route de Rabette
07110 Laurac en Vivarais

+33 (0)6 30 81 66 38

Camping Le Grillou 3* met Waterpark | Rosières
Laat u verleiden door onze camping op 150 m van de rivier en het waterpark: groot
zwembad, balneotherapie, klein zwembad, waterglijbaan (47 m), peuterbad, aquatoons
en alle vrijetijds- en zomeractiviteiten die ter plaatse op u wachten!

www.camping-legrillou.fr

+33 (0)4 75 39 51 50

590 route de Joyeuse
07260 Rosières
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Camping des Tunnels met Kano verhuur | Vallon Pont d'Arc
Camping op 800 m van de beroemde Pont d'Arc, met stacaravans voor 4 en 6 plaatsen,
plaatsen voor tenten, caravans, campers, directe toegang tot de rivier met kanokajakverhuur vanaf de camping! Ook op de site: restaurant-snack-pizzeria.

www.ardeche-vacance.com/nl/

+33 (0)4 75 88 00 22

Route des Gorges
07150 Vallon Pont d'Arc

Camping Le Chauvieux 3*** - Vallon Pont d'Arc
Comfortabele gezinscamping, gelegen aan het begin van de Gorges de Ardèche, op
800m van Vallon Pont d'Arc en op 100m van de rivier. Zwembad, schaduwrijke,
beschutte plaatsen met water op elk perceel.

www.camping-le-chauvieux.com

+33 (0)4 75 88 05 37

40 chemin de la Plage
07150 Vallon Pont d'Arc

Kleine familiecamping Grenouille
Aan de oever van de rivier en in het hart van het dorp Goudargues biedt Camping La
Grenouille u een aangename vakantie aan de Gorges de Cèze en de nabijgelegen
Gorges de l'Ardèche... een strategische uitvalsbasis voor ontdekking en ontspanning.

www.camping-la-grenouille.com/nl

+33 (0)4 66 82 21 36

Avenue du Lavoir
30630 Goudargues

Camping 3* Le Verger de Jastres - Aubenas (1 km)
Aan de Oever van de Rivier Ardèche, aan de voet van Rocher de Jastres, aan de
toegangspoorten van Aubenas ... ligt Le CHANTALOU, volledig bomen porte omringd fr
schaduwrijk. Het ligt in het centrum van de Ardèche en is voor een ideaal vertrekpunt
talrijke wandelingen fr ontdekkingen.

www.camping-levergerdejastres.com/nl

+33 (0)4 75 35 25 80

44 route de Montélimar
07200 Aubenas

Camping Le Moulin de Charrier gebouwd in de achttiende eeuw
Camping in Ardeche met 18 schaduwrijke plekken, aan de rivier de kant, aan de Moulin
de Charrier. U kunt uw tent, boek uw chalet of dormobil, installeer uw camping-car ...

www.moulindecharrier.com

+33 (0)4 75 87 50 40

Le Moulin de Charrier
07600 Vals les Bains

+33 (0)6 31 61 19 96
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04 december 2021

7/11

Camping Platanes geconditioneerde stacaravans
Gelegen in het Zuiden van de Ardèche, in de Beaumevallei, biedt Camping "Les
Platanes" u een zonnige vakantie met een mediterrane tint.

www.campinglesplatanesardeche.com/nl/

+33 (0)4 75 39 52 31

Camping Les Platanes
07260 Rosières

Camping de Belos, camping in Thueyts - Ardèche
Camping de Belos is gelegen in het hart van Zuid-Ardèche, op 1200 m loopafstand van
het dorp Thueyts. Ontdek onze camping aan de oever van de Ardèche met 66 ruime en
schaduwrijke staanplaatsen voor een groot deel door hagen gescheiden.

www.camping-belos.com

+33 (0)4 75 36 44 35

820 chemin de Belos
07330 Thueyts

Kamperen onder de Pont d'Arc
Gelegen aan de toegangswegen van het natuurreservaat Gorges de l'Ardèche, in het
hart van een aantrekkelijk landschap en aan de voet van de beroemde Pont d'Arc,
verwelkomt Camping Pont d'Arc u in een unieke natuuromgeving.

www.campingdupontdarc.com

+33 (0)4 75 88 00 64

Route du Pont d'Arc
07150 Vallon Pont d'Arc

L'Oasis des Garrigues, camping in de buurt van de rivier
Op een steenworp afstand van het karakteristieke dorp Vogüé, genesteld tussen
rotswand en rivieroever, in een rustgevende omgeving aan de Ardèche, heet de Michèle
Dagier u van maart tot oktober. Verhuur van stacaravans, kano's

www.oasisdesgarrigues.com

+33 (0)4 75 37 03 27

Camping L'Oasis des Garrigues
07200 Vogüé

Camping La Châtaigneraie in Les Vans (3 km)
Op 3 km van Les Vans, in het hart van het natuurpark van de Monts d'Ardèche,
kamperen op meer dan 1 ha grond, in de schaduw van kastanjebomen, oog in oog met
de wildernis natuur, op minder dan 400 m The river Le Chassezac en de baden plaatsen

www.camping-lachataigneraie.com
Chambaud
07140 Les Vans

www.ardeche.com/nl
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Camping Les Pins d'Ucel, camping in Aubenas (10 mn)
Genesteld tegen de heuvel biedt dit terrein van 2 hectare met 34 plaatsen omringd door
dennenbomen een bijzondere omgeving, rust en ontspanning voor gezellige vakanties
voor het hele gezin, met de mogelijkheid mee te doen aan georganiseerde activiteiten.

www.campinglespinsducel.com/nl/

+33 (0)4 75 37 49 20

35 route de Bréchignac
07200 Ucel

Domaine de Gil - 4 sterren camping in Zuid-Ardèche
Tussen Aubenas en Vals-les-Bains, de 4-sterren camping Domaine de Gil, gelegen in
een groene omgeving met directe toegang tot de rivier, biedt een verademing en een
ontspannen vakantie voor het hele gezin.

www.camping-ardeche-aubenas.com

+33 (0)4 75 94 63 63

91 route de Vals
07200 Ucel

Vacancez en Ardèche Verte - Campings avec piscine ou rivière

www.ardecheverte-campings.com

Domaine Arleblanc Campings - Rosières
Deze 4 * camping in Zuid-Ardèche is een ideale plek voor een heerlijke vakantie.
Oppervlakte van 7 ha, directe toegang tot de rivier, in de schaduw, verwarmd sanitair,
zwembad, tennis, kruidenierswinkelopslag, restaurant, 's avonds. Verhuur stacaravan,
chalet, cottage, allemaal voorzien van airconditioning

www.arleblanc.com/nl

+33 (0)4 75 39 53 11

2720 Route de la Charve
07260 Rosières

Familie Camping Les Oliviers - Rosières
Op deze camping kunt u een gezellige vakantie in gezinsverband doorbrengen in een
bloemrijke en groene omgeving op schaduwrijke plaatsen met een prachtig zicht op het
Regionale Natuurpark van de Monts d'Ardèche op 300 meter afstand van de rivier
Labeaume.

www.camping-lesoliviers.fr

+33 (0)4 75 39 55 42

Vernades
07260 Rosières

+33 (0)6 78 26 42 19

www.ardeche.com/nl
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Camping de La Plage 3* in St Just d'Ardèche
Vlakbij de beroemde Gorges de l'Ardèche kunt u met het gezin op de sfeervolle Camping
de la Plage met 130 staanplaatsen - waaronder 12 huuraccommodaties - volop genieten
van zonnebaden en zwemmen aan het 150m lange strand.

www.campingdelaplage.com

+33 (0)4 75 04 69 46

285 chemin du Pont Cassé
07700 Saint Just d'Ardèche

La Turelure (Uzer) | De camping op maat van de natuur
Ons motto: familie, natuur en welzijn! Welkom in de zuidelijke Ardèche voor een
authentieke kampeerervaring, met grote ruimtes voor ontspanning, 2 rivieren, zwembad,
entertainment, snackbar, stacaravans, staanplaatsen en ongewone accommodatie.

www.camping-la-turelure.com/nl/

+33 (0)4 75 89 29 21

365 impasse de Fontane
07110 Uzer

+33 (0)6 75 07 05 96

Camping Le Pontet, camping in Saint Martin d'Ardèche
De camping Le Pontet is gelegen aan de ingang van het natuurpark van de Rivierengten
van de Ardèche, op 30 km van Vallon Pont d'Arc en op 1 km van het dorpje Saint Martin
d'Ardèche dat geklasseerd is als "Groen vakantieoord" en is de ideale plaats om uw
vakantie door te brengen.

www.campinglepontet.com

+33 (0)4 75 04 63 07

Le Pontet
07700 Saint Martin d'Ardèche

Camping La Marette verbonden met de natuur | Joannas
Op de zuidelijke hellingen van het Tanargue-gebergte, dicht bij alle wonderen van de
Ardèche, is de camping La Marette 3-sterren ideaal gelegen voor natuurliefhebbers,
sportieve, wandelaars, wandelaars, ruiters en mountainbikers.

www.lamarette.com/nl/

+33 (0)4 75 88 38 88

5864 route du Tanargue
07110 Joannas

+33 (0)6 48 21 77 05

Camping La Charderie 3 sterren met privéstrand
Het 3-sterren Camping La Charderie is gelegen in het hart van de bronnen en vulkanen
van de Ardèche Pont de Labeaume, in de buurt van de spa Neyrac Les Bains. De + van
de camping: directe toegang tot de rivier met privé strand.

www.camping-lacharderie.com/nl/

+33 (0)4 75 38 00 52

410 quartier La Charderie
07380 Pont de Labeaume

www.ardeche.com/nl
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Camping Les Foulons 3 sterren | Tournon sur Rhône
Familiecamping met zwembad en directe toegang tot de rivier in het hart van de Ardèche
Verte. Uitgeruste chalets en stacaravans, ruime staanplaatsen, restaurant / snack,
zomerentertainment, spelletjes voor kinderen en tieners, thema-avonden.

www.camping-les-foulons.com/nl/
220 route de Lamastre
07300 Tournon sur Rhône

+33 (0)6 40 99 29 30

Le Roubreau: Familiecamping midden in de natuur | Joannas
In het hart van het natuurpark Monts d'Ardèche, in een uitgestrekt bosgebied dat wordt
begrensd door de rivier, rijmt een vakantie op camping Le Roubreau samen met een
goed humeur, familiegeest, sereniteit, rust, ontspanning en vrije tijd.

www.leroubreau.com

+33 (0)4 75 88 32 07

Route de Valgorge
07110 Joannas

Universele Camping nabij de Gorges de l'Ardèche
Welkom bij de camping Universal Een park met bomen op een gebied van 4,5 hectaren,
dat wordt gekenmerkt door grote schaduwrijke plaatsen die via een overvloedige en
geurige vegetatie duidelijk zijn omlijnd.

www.camping-universal.com/nl

+33 (0)4 66 24 41 26

66 route du Camping
30430 Rochegude

4-sterren camping Le Pastural - Ucel (2 km van Vals les Bains)
Familiecamping met zwembad en directe toegang tot de rivier, wij heten u welkom in het
hart van het natuurpark Monts d'Ardèche in onze stacaravans en op onze schaduwrijke
staanplaatsen. Speelkamer, sportveld en snackbar ter plaatse.

campinglepastural.com/indexnl.php

+33 (0)4 75 37 60 28

6 route du Moulin
07200 Ucel

3 sterren Camping de Laborie in het zuiden van de Ardèche
Welkom in het zuiden Ardeche, in de buurt van de Gorges de l'Ardèche, Vallon Pont
d'Arc en het middeleeuwse dorp Ruoms. Onze camping met zwembad en directe
toegang tot de rivier is ideaal voor een vakantie met familie en vrienden.

www.campingdelaborie.com

+33 (0)9 66 81 18 37

780 route de Pradons
07120 Ruoms

+33 (0)6 43 24 90 76

www.ardeche.com/nl
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