
Ardèche recreatie

Animal Park Lussas

Gelegen in het zuiden van de Ardèche, organiseert de Animal Park een pedagogische 
bezichtiging van de boerderij met sier pluimvee, scharrel pluimvee... zonder de boerderij 
producten en souvenirs te vergeten.

www.parc-animalier-ardeche.com +33 (0)4 75 38 72 84

Quartier le Serret
07170 Lussas +33 (0)6 98 48 52 10

HELI TECH : Eerste vlucht per helikopter - Montélimar

HELI TECH stelt u een doopvlucht voor boven de Ardèche. U wordt begeleid door 
professionals om een rondvlucht me te maken in een ultra lichte helikopter.

www.heli-tech.fr +33 (0)6 78 87 27 61

Aérodrome Montélimar Ancone
26200 Montélimar +33 (0)6 36 64 84 13

Paintball en Lasergame - Outdoor Games - Grospierres

In de open lucht, op 6 hectare bos, 3 schaduwrijke terreinen voor je Paintball-spellen 
(vanaf 8 jaar) en Lasergame (vanaf 7 jaar). Verjaardagen, groepen, vrijgezellenfeesten, 
een onvergetelijke dag doorbrengen. Lacht gegarandeerd!

www.ardechepaintball.com +33 (0)6 49 56 39 54

Adventure Camp
07120 Grospierres

Indy Parc - Adventure Park en boomklimmen | Vagnas

Dicht bij Vallon Pont d'Arc, boomklimmen in het hart van een weelderig bos met circuits 
voor 4/7 jaar, 8/11 jaar en ontspanning of sportroutes vanaf 12 jaar. Avonturentuin voor 
2/4 jaar, muziekcircuit in hutjes hoog.

www.indy-parc.com/nl/

INDY PARC
07150 Vagnas +33 (0)6 49 56 39 54

Buiten spelen : Adventure Camp - Grospierres

Als u van een avonturenparcours houdt zoals boomklimmen, canyoning, speleologie, 
kletteren, kanoën, avontuurlijke trektochten, kajakken op de hoge rivierloop of gewoon 
van de natuur... volg ons dan!

www.adventurecamp.fr/nl/

Adventure Camp
07120 Grospierres +33 (0)6 49 56 39 54
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Recreatiepark Isla Cool Douce - Chauzon

Ontdek een van de mooiste stranden van de rivier de Ardèche, enkele familie 
ontspanningsruimte gelegen tegenover het prachtige Cirque de Gens. Fijn zand, 
hangmatten, redders, waterfietsen en kano's huren, picknickplaats, snackbar, 
zwembaden, kinderspelen

www.islacooldouce.fr/nl +33 (0)4 75 36 20 76

Les Sablières
07120 Chauzon +33 (0)6 89 10 08 71

Sport & Recreatie met Ceven'Aventure - Les Vans

Céven'Aventure, een recreatiebasis gelegen in Vans, in het hart van Zuid-Ardèche, bij de 
Gorges du Chassezac, biedt een scala aan activiteiten: canyoning, kanokajakken, 
avonturenparcours, speleologie, kletteren, mountainbiken, wandelen, boogschieten.

www.ceven-aventure.com +33 (0)4 75 94 98 68

596 chemin de Cornillon
07140 Les Vans

Dragon Fly Skydiving

100% adrenaline en iedereen, van 7 tot 77 jaar! Na een 15 minuten durende vlucht over 
de kloven van de Ardèche, een ongelooflijke vrije val van meer dan 200 km / h staat voor 
u klaar, foto-en video-ondersteuning! Boek nu op 06 72 23 93 90

www.dragon-fly-parachutisme.com +33 (0)6 72 23 93 90

19 Grande Rue
26160 La Bâtie-Rolland +33 (0)6 71 10 16 64

www.ardeche.com/nl 24 mei 2023 2/2

http://www.islacooldouce.fr/nl
http://www.ceven-aventure.com
http://www.dragon-fly-parachutisme.com

