Ardèche sport & recreatie
Indy Parc - Adventure Park en boomklimmen
Tussen Vallon Pont d'Arc en Barjac, in het hart van een weelderig bos, boomklimmen
met cursussen voor 4/7 jaar, 8/11 jaar, vanaf 12 jaar en volwassenen. Avonturentuin voor
2/4 jaar, muzikaleparcours neergestreken in hutten, lasergames.

www.indy-parc.com/nl/
INDY PARC
07150 Vagnas

+33 (0)6 49 56 39 54

Avontuurpark Adventure Camp - Grospierres
Cursussen in de bomen, met meerdere niveaus aangepast aan de capaciteiten. Zip line,
aap bruggen, hangbruggen, lianen, en vele andere stunts ...

www.adventurecamp.fr/nl/
Adventure Camp
07120 Grospierres

+33 (0)6 49 56 39 54

Avontuurpark Ceven'Aventure - Les Vans
Met "Ceven'Aventure", ontdekt u vele sensaties, tussen de via ferrata, zip line, klimmen,
apenbrug ... door middel van haar cursus, gelegen in het zuiden van de Ardèche.

www.ceven-aventure.com

+33 (0)4 75 94 98 68

Le Pontier
07140 Les Vans

Canoës Service - Kanoverhuur in Vallon Pont d'Arc
Van de mini-afdaling tot de afdaling op vier dagen met overnachting in bivak, Canoës
Service biedt 7 formules voor een onvergetelijke afdaling van de Gorges de l'Ardèche per
kano, kajak of kraft.

www.ardeche-canoe.com

+33 (0)4 75 88 07 34

Route des Gorges
07150 Vallon Pont d'Arc

Oceanide Kano: kanoverhuur - Vallon Pont d'Arc
Oceanide Canoë stelt u de afdaling van de Gorges de l`Ardèche voor per kajakkano:
afdaling in 1 of 2 dagen, mini-afdaling, wij bieden u groeps- en studententarieven.

www.oceanidecanoe.com/nl

+33 (0)4 75 37 18 16

Route des Gorges
07150 Vallon Pont d'Arc

www.ardeche.com/nl
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Aigue Vive - Kanoverhuur in Vallon Pont d'Arc
Van de rustige rit over het water tot de sportieve afdaling, bieden we verschillende
formules om het plezier van kanovaren te ontdekken met het prachtige natuurlijke
Gorges de l'Ardèche in de achtergrond.

www.aigue-vive.com
Route des Gorges
07150 Vallon Pont d'Arc

+33 (0)6 61 15 23 08

Les Bateaux du Pont - Kanoverhuur in St Martin d'Ardèche
Les Bateaux du Pont stelt u een afdaling voor van de Gorges de l`Ardèche, in
Kajakkano's met één of twee plaatsen.

www.ardeche-canoes-kayaks.com

+33 (0)4 75 04 60 85

Rue du Candélas
07700 Saint Martin d'Ardèche

Azur Canoe op Camping des Tunnels | Vallon Pont d'Arc
Geniet met AZUR CANOË van het plezier van kanoën op camping Les Tunnels, gelegen
op 800 m van de beroemde Pont d'Arc met directe toegang tot de rivier, en proef de
geneugten van een van de mooiste rivieren van Europa.

www.ardeche-vacance.com/nl/

+33 (0)4 75 88 00 22

Route des Gorges
07150 Vallon Pont d'Arc

Arc Canoës - Afdaling van de gorges van de Ardèche
In het midden van een prestigieuze website en onder-de zeer beroemde Pont d'Arc,
stellen wij u de afdaling van de Gorges de l'Ardèche in kano's en kajaks in een natuurlijke
en unieke setting .

www.campingdupontdarc.com

+33 (0)4 75 88 00 64

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

Kanoverhuur Les Trois Eaux - Vallon Pont d'Arc
Het team van Camp des Gorges 3 Eaux ontvangt u van april tot november in een
schitterende plaats. Met directe toegang tot de rivier en een schaduwrijke parkeerplaats,
ter plaatse treft u alle gemakken voor het laten slagen van uw vakantie.

www.lestroiseaux.com

+33 (0)4 75 88 00 05

Route Touristique
07150 Vallon Pont d'Arc

www.ardeche.com/nl
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Escapade Loisirs: kanoën in Vallon Pont d'Arc
In het water (kanoën, canyoning), in de lucht (Via Ferrata) of ondergronds (speleologie),
geniet van een unieke ervaring in het hart van het natuurreservaat van de Gorges de
l'Ardèche!

www.escapade-loisirs.com

+33 (0)4 75 88 07 87

Route des Gorges
07150 Vallon Pont d'Arc

Canoë Kayak 07 bij Vallon Pont d'Arc
In het hart van de prachtige kloof van de Gorges de l'Ardèche, nodigen wij u uit om een
onvergetelijk schouwspel te ontdekken per kano, kajak of kraft. 7 afdalingen, van
beginnersniveau tot bevestigd niveau.

www.canoekayak07.com

+33 (0)6 21 87 70 63

Base Nautique de Châmes
07150 Vallon Pont d'Arc

Recreatiepark Isla Cool Douce - Chauzon
Op een van de mooiste stranden van de Ardèche, tegenover het prachtige Cirque de
Gens, kanoverhuur, 2 afdalingen om uit te kiezen. Bewaakt zwemmen, waterfietsen,
beachvolleybal, tafeltennis, picknickplaats, hangmatten, 4 zwembaden, kinderspelen,
snackbar.

www.islacooldouce.fr/nl

+33 (0)4 75 36 20 76

Les Sablières
07120 Chauzon

+33 (0)6 89 10 08 71

kano Ceven'Aventure - Les Vans
Ceven'Aventure biedt een afdaling van de Gorges du Chassezac in de Ardèche, in een
kano of kajak, huur of begeleid door een gids, met momenten van ontspanning en
zwemmen, voor een dag.

www.ceven-aventure.com

+33 (0)4 75 94 98 68

Le Pontier
07140 Les Vans

Indy Parc - Adventure Park en boomklimmen
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, lasergame.

www.indy-parc.com/nl/
INDY PARC
07150 Vagnas

www.ardeche.com/nl

+33 (0)6 49 56 39 54
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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

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

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

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

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

www.ardeche.com/nl

+33 (0)6 49 56 39 54
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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

Le Pontier
07140 Les Vans

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

Riding Chavetourte - St Alban Auriolles
Ruiterschool Chavetourte biedt ritten te paard, wandeltochten, introducties, stages en
verblijven voor alle niveaus, minipony's, aanwagens, tochten per huifkar, verkoop van
paarden en pony's.

www.equitation-ardeche.fr

+33 (0)4 75 93 98 00

Ferme équestre de Chavetourte
07120 Ruoms

+33 (0)6 85 09 72 78

Escapade Loisirs: Speleologie / Canyoning / Via Ferrata
In het hart van het natuurreservaat van de Gorges de l'Ardèche, woon sterke emoties
met de Via Ferrata oder met Speleologie, of ga voor een tonic en verkwikkende
activiteiten met Canyoning.

www.escapade-loisirs.com

+33 (0)4 75 88 07 87

Route des Gorges
07150 Vallon Pont d'Arc

Canyoning / Speleologie met Ceven'Aventure - Les Vans
De vrije tijd "Ceven'Aventure", gelegen op de Vans in het zuiden van de Ardèche, biedt
een rondleiding door de grotten in het gebied en een afdaling van de Ardèche kloof,
toegankelijk voor iedereen.

www.ceven-aventure.com

+33 (0)4 75 94 98 68

Le Pontier
07140 Les Vans

www.ardeche.com/nl
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Karten, quad, buggy, paintball - Grospierres
Verhuur van Quads - Crossmotoren - Enduro's - Karting - Mountainbikes - 4x4, voor de
leeftijd van 3 tot 77 jaar - 7 dagen per week van 9.00 tot 19.00 uur Tochten per Quad en
Motor - Opwinding gegarandeerd!

www.ardecheloisirsmecaniques.com

+33 (0)4 75 39 06 59

La Luzerette, Les Laurents
07120 Grospierres

Track karting met MP KARTING - Aubenas (8 km)
Een nieuwe kartingbaan op het vliegterrein van Aubenas-Lanas met een aan te passen
module voor karting bij het huren van de skelters, ook zeer geschikt voor evenementen.

www.karting-ardeche.com/nl

+33 (0)4 75 39 61 64

Route de l'Aérodrome
07200 Lanas

+33 (0)6 15 91 71 11

www.ardeche.com/nl
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