
Vakantie aan je droomstrand.
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Vakantie met zeezicht.
De zee strekt zich eindeloos voor u uit en het lange, direct toegankelijke zandstrand vraagt om zalig luieren.

Met de kruidige, gezonde zeelucht, het weelderige warme zand en de zangerige muziek

van de branding op de achtergrond, toont de Middellandse Zee zich hier van haar beste kant.

Edito Aan het strand, vlak aan de Middellandse Zee: beleef 

het eindeloze blauwe van Les Méditerranées. Meer dan 

een camping, 3 fantastisch ingerichte campingdorpen: 

Charlemagne, Nouvelle Floride en Beach Garden, elk 

met zijn eigen, unieke mediterrane sfeer. Groot en klein 

wacht hier een gevarieerd scala van spannende en 

ontspannende belevenissen. De tijd staat hier graag 

even stil om te kunnen genieten van alle kostbare 

momenten – het muzikale murmelen van de branding, 

luieren in de schaduw van de hoge bomen, het 

turkooisblauwe water van de zondoorstoofde zwembaden… 

Les Méditerranées biedt alle ingrediënten voor een 

verrukkelijke, afwisselende vakantie.
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N O U V E L L E  F L O R I D E

C H A R L E M A G N E

B E A C H  G A R D E N

VAKANTIE
aan je droomstrand.

Het warme zand streelt uw voeten, de 
branding zingt u in slaap, en de ochtend-
bries brengt u de geur van de vrijheid... 
De Beach Garden biedt verfijnd comfort 
en elegante originaliteit in een beschermd 
natuurgebied. Vlak aan het strand 
baden de Cabanes de la Mer in het 
zachte licht van de zonsondergang... 
Wakker worden, benen buitenboord 
en de zee in: dat is pas een zomers ritme.

In Nouvelle Floride volgt de ene sensatie 
op de andere! Hier laat u zich graag 
aansteken door de meeslepende 
energie en danst u zelfs tot diep in de 
nacht - de sfeer heeft de versterkende 
kracht van een vitaminekuur. En de 
Middellandse Zee biedt u graag een 
zilte pauze - tenzij u de voorkeur 
geeft aan het zoete water van ons 
schitterende zwembad...

Le Charlemagne is de camping voor 
echte kampeerliefhebbers. Als eerstge-
borene van de 3 Méditerranées bewaart 
dit campingdorp de authentieke 
charme waar het zijn unieke karakter aan 
dankt. Buiten wuiven de palmen rond 
het verwarmde zwembad, binnen vindt 
u een overdekt bad met wellnessruimte, 
waar welzijn regeert... Charlemagne 
nodigt uit om zorgeloos te genieten van 
de simpele genoegens van het leven.
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Dit zwemparadijs biedt veel meer een doorsnee zwembad: hier liggen 3 verwarmde* waterspeelplaatsen voor u klaar!
Spetterende glijbanen en Pentagliss voor de tieners, waterspellen en pierenbadjes voor de kleintjes,

lagunes met turkooisblauw water en bubbelbankjes voor iedereen,
en een baan van 33 meter voor de echte sporters.

*buiten juli en augustus.

Een waterparadijs.
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Bij alle weersomstandigheden 

te water: dankzij 2 overdekte 

zwembaden verwarmd tot 31°C is 

elk weer welkom!* Wellnessruimtes 

met massagepaden, bubbelbaden, 

jacuzzi's en zalige jetstralen: hier 

krijgt het woord ontspanning inhoud.

*toegang tot binnenzwembad voor kinderen onder voorwaarden.

Warme waternevels, gedempt licht - zodra u 

binnenkomt bij de Spa Bulle des Sables valt 

alles van u af. Massages, schoonheidsbe-

handelingen, hamam, sauna: we hebben 

overal aan gedacht.  Vergeet uw zorgen en 

geniet in alle rust van het bubbelbad in onze 

wellnessruimte, gratis en onbeperkt toegankelijk 

vanuit de spa. En dat welbehagen kunt u 

nog langer vasthouden met de producten 

van onze partners Carita en Decléor, 

beschikbaar in onze boetiek.

bulle-des-sables.com   |  +33 (0)4 67 21 95 75

Buiten of binnen. Ontspannen genieten.
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In onze met hout beklede chalets kunt u zich 
behaaglijk nestelen om in alle rust te genieten. 
Hier voert de natuur de boventoon: de Cabanons 
liggen aan de rand van de Reserve du Bagnas. Ze 
zijn bereikbaar via een wandelpad, ver van alle 
auto's. De inrichting is modern en inspirerend. 
Spits uw oren en hoor de natuur ontwaken! 

De Cabanes de la Mer bieden met hun uitzonderlijke 
ligging aan het strand een onvergetelijke ervaring. 
Met uw voeten in het warme zand, gewiegd door 
het kabbelen van de branding, bewondert u vanuit 
uw luie stoel de mooiste zonsondergangen.

CABANES DE LA MER
In de Beach Garden

Tarief per week (7 nachten)

Laagseizoen vanaf: €490
Hoogseizoen vanaf: €980

CABANES DE LA RÉSERVE
In de Beach Garden

Tarief per week (7 nachten)

Laagseizoen vanaf: €315
Hoogseizoen vanaf: €805

MAISONS DES SABLES
In de Beach Garden

Tarief per week (7 nachten)

Laagseizoen vanaf: €560
Hoogseizoen vanaf: €1085

Alle tarieven op:

www.lesmediterranees.com

CABANONS DU BAGNAS
In de Beach Garden

Tarief per week (7 nachten)

Laagseizoen vanaf: €525
Hoogseizoen vanaf: €1015

Alle tarieven op:

www.lesmediterranees.com

CABANONS
DU BAGNAS

GENESTELD IN DE NATUUR

CABANES
DE LA MER

BUURTEN AAN HET STRAND

De Maisons des Sables, bijzondere huuraccom-
modaties met een designinterieur, gaan 
helemaal op in hun beschutte, weldadig 
ontspannen omgeving… Een vredige haven 
om in alle rust te genieten.

MAISONS
DES SABLES

EEN SCHITTEREND ONTWERP
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COTTAGES
VOOR EEN LIEFLIJKE 

VAKANTIE

STAANPLAATSEN
MET HET OOG OP
DE STERREN

Midden tussen het magnifieke groen beloven 
deze accommodaties met al hun comfort een 
meer dan geslaagde vakantie... Verrukkelijk 
koken na een tochtje naar de markt, het 
aperitief op uw terras, een zalige nachtrust in 
fantastische bedden: zo simpel kan geluk zijn.

GENIETEN: de chique, intieme sfeer van de 

vernieuwde wijk Floride, tussen palmbomen en 

mediterrane flora.

Vakantie in de buitenlucht, voor liefhebbers 
van authentiek kamperen. Genesteld in het 
groen of aan het strand, en voor de grootste 
bofferds vlak aan zee!

STAANPLAATSEN

Tarief per week (7 nachten)

Laagseizoen vanaf: €161
Hoogseizoen vanaf: €378

Alle tarieven op:

www.lesmediterranees.com

COTTAGES
In de Nouvelle Floride

en Charlemagne

Tarief per week (7 nachten)

Laagseizoen vanaf: €315
Hoogseizoen vanaf: €770

Alle tarieven op:

www.lesmediterranees.com
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Gezellige
cocktails.
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Denk aan verrukkelijke specialiteiten uit de streek, 

tapas aan het zwembad, of een heerlijke maaltijd vers 

van de markt, in de schaduw op het terras. Wat kiest u? 

Drie restaurants met verschillende smaken en 

sferen. Elke maaltijd een gedenkwaardig moment, 

om gezellig van te genieten. 

Ontbijten bij de opkomende zon, een ontspannen 

aperitief aan zee, kleurrijke cocktails voor het 

muziekpodium - bij ons viert u overal vakantie. Op 

elk moment van de dag unieke belevenissen om 

genietend aan terug te denken. 

Zonnig,
hartig en zoet.

Ontbijten bij 

aperitief aan

muziekpodium

elk moment 

genietend aa
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Een heel scala aan activiteiten: aquazumba, een wedstrijdje strandvolleybal, pilatesoefeningen,

een introductieles paaldansen, een schuimparty, of bubble-foot... Voor elk wat wils, op ieders eigen ritme!

Kom lachen, spelen, dansen, opgetogen en ontroerd raken bij de thema-avonden en optredens op het podium

van de Beach Garden en Nouvelle Floride.

De magie van plezier. Schateren tot je niet meer bijkomt.
Stoeien, spartelen, spelen, sporten: 2 mini-clubs begeleid door professionele animators.

Op het menu: onbeperkte deelname aan grappige, gezellige activiteiten en originele uitstapjes, te veel om te tellen.

Zelfs een hele dag op de club behoort tot de mogelijkheden*: u kunt lekker op stap terwijl

de kinderen zich vermaken! Vakantie is heerlijk, maar met een stel kameraden is het nog mooier:

2 Clubs Ados, waar uw tieners vriendschappen sluiten en excursies maken.

*Op woensdag in juli en augustus

Op het me

d
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CHARLEMAGNE

Open zwemparadijs met verwarmd 

buitenbad, pierenbad en glijbanen

- overdekt waterpark met wellnessruimte,

- restaurant, bar, snackbar-pizzeria, 

afhaalmaaltijden, kruidenier, bakker

- speelterrein

NOUVELLE FLORIDE

Open zwemparadijs met verwarmd 

buitenbad, pierenbad en glijbanen

- restaurant, strandbar, kruidenier,

bakker, snacks, afhaalmogelijkheid

- speelterrein, sportveld, jeu de boules

- openlucht-fitness - kinder-en tienerclub

- spellenkamer - theater- en feestruimte

BEACH GARDEN

Open zwemparadijs met verwarmd buitenbad, 

pierenbad en glijbanen - overdekt waterpark 

met wellnessruimte - spa met sauna, hammam 

en massages - restaurant-terras met panora-

misch uitzicht, snacks-pizzeria, bar, kruidenier, 

bakker, viswinkel - speelterrein, sportveld,

jeu de boules - kinder- en tienerclub

- spellenkamer - theater- en feestruimte

3 campings in een.

Tot uw dienst...
U  H E B T  H I E R  A L L E S  B I J  D E  H A N D .  A L L E  V O O R Z I E N I N G E N  Z I J N

A A N W E Z I G  V O O R  D E  G E M A K K E L I J K S T E  VA K A N T I E  O O I T.

Om uw vakantie met de baby te 

vereenvoudigen: pierenbadjes en 

waterspellen, verschoonruimtes bij het 

sanitair, speelterreinen voor de allerkleinsten, 

baby-kits* in de huuraccommodaties.

*Zie voorwaarden

Een heel assortiment voorzieningen

ter plaatse voor een zorgeloze vakantie:

afhaalmaaltijden, kruidenierswaren, 

bakkerij, wasserette, fietsverhuur, 

speelzaal...

WINKELS EN WINKELTJES ACTIVITEITEN * VOOR BABY'S
Sportieve en culturele activiteiten

en excursies voor jong en oud.

Onze adviseurs zijn er om u alle 

informatie te bieden.

*Gratis en tegen betaling

O N B E P E R K T  T O E G A N G  T O T  D E  3  C A M P I N G S
E N  A L  H U N  V O O R Z I E N I N G E N .

Cottage

Maison des Sables

Cabane de la réserve

Cabane de la Mer

Cabanon du Bagnas

Kampeerplaats 

Sanitair

Onthaal

Bar

Restaurant

Spa

Speeltuin

Entertainment

Mini-club
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PARIS

TOULOUSE

NICE

MARSEILLAN-PLAGE

CHARLEMAGNE,
NOUVELLE FLORIDE EN BEACH GARDEN

ZIJN 3 ZELFSTANDIGE CAMPINGS.

L E S  M É D I T E R R A N É E S
AVENUE DES CAMPINGS, 34340 MARSEILLAN-PLAGE

www.lesmediterranees.com

Tel. +33 (0)4.67.21.92.83  -  Fax +33 (0)4.67.21.93.59
E-mail: info@beach-garden-camping.com

GPS: Lat. 43.31 - Lon. 3.54

Tel. +33 (0)4.67.21.94.49  -  Fax +33 (0)4.67.21.81.05
E-mail: info@nouvelle-floride-camping.com

GPS: Lat. 43.31 - Lon. 3.54

Tel. +33 (0)4.67.21.92.49  -  Fax +33 (0)4.67.21.86.11
E-mail: info@charlemagne-camping.com

GPS: Lat. 43.31 - Lon. 3.54
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