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Aan de rand van de uitgestrekte blauwe zee ben je van 
harte welkom in Nouvelle Floride. Maar de zee is niet 
het enige verleidelijke van deze camping: activiteiten van 
's morgens vroeg tot 's avonds laat, sport voor iedereen, 
een geweldig waterpark, elke avond feest... Heb jij 
energie te over? Nouvelle Floride ook!

Schaduw, charme en levenslust... Welkom in Charlemagne. 
Onder de palmen naast het zwembad zalig zonnen op 
de luie ligstoelen, en dan bubbelen in de jacuzzi's van het 
overdekte bad. Een gezellige, hartelijke sfeer, een 
heerlijke plek om van simpele genoegens te genieten.

Omgeven door groen, of  liever met zicht op blauw? 
Direct aan het strand of  vlakbij het natuurreservaat Le 
Bagnas: de Beach Garden is een paradijs voor de 
liefhebbers van comfort. 5 sterren Cabanes, Maisons des 
Sables en Cabanons - lieflijke wijken en huisjes om 
heerlijk in te ontspannen. Wakker worden, de benen 
strekken en een duik nemen… Spreken we af  in de Spa?

Ruik je de zilte zeewind?
Eindelijk is het zover. De zon, de
branding en de zee: alle benodigdheden zijn 
aanwezig om je vakantie in Les Méditerranées 
goed mee te beginnen. Maar voordat je je 
zwempak aantrekt, moet je eerst kiezen: 
Charlemagne, Nouvelle Floride of  Beach 
Garden? Gelukkig hoef  je niet lang te 
aarzelen, want je kunt overal gaan kijken
en alles proberen: het zwembad, én de Spa, 
én het sportveld! En wat doet de rest terwijl 
jij lekker naar het kabbelen van de golven 
luistert? Een partijtje strandvolleybal, een 
siësta in de schaduw van een palmboom, een 
duik in het zwembad... Net als jij genieten ze 
van een droom van een vakantie.ED
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Er zijn mensen die op vakantie niets liever doen dan luieren... 
en anderen die geen rust in de benen hebben. Dat laatste 
geldt voor Isabelle Fabre, de onvermoeibare, sportieve 
blogster die de hele wereld rondreist. En van de zomer heeft 
Isabelle haar bagage een weekend lang in Les Méditerranées 
neergezet. Hier vertelt ze over haar energieke verblijf:
hou je vast!

Les Mediterranées

Op vakantie wil ik het liefst van alles ondernemen. Als een pannenkoek 
op het strand liggen, dat is niks voor mij… En hoewel mijn 
supercomfortabele, met eucalyptushout betimmerde Cottage in 
Nouvelle Floride me graag tot een siësta wilde verleiden, ben ik 
eerst een fiets gaan huren voor een verkenningsritje langs de drie 
vrij toegankelijke campings – zo ben ik nu eenmaal! In de Beach 
Garden kon ik een korte duik in het waterpark natuurlijk niet 
weerstaan. Hebben jullie ooit zo'n groot zwembad gezien op een 
camping? Er is zelfs een zwembaan! Na 24 lengtes ben ik iets gaan 
drinken aan het strand, op het terras van de Nouvelle Floride. Ik 
twijfelde: wordt het yoga, aquabike, zumba of strandvolleybal? Het 
is lastig kiezen, met alle activiteiten die hier worden aangeboden! 
Het werd yoga; morgen ga ik hardlopen op het strand, en daarna 
een potje Stand Up Paddle - komen jullie ook?

Het uitzicht is hier al net zo verrukkelijk

Mijn weekend: volle kracht vooruit in

Super hartelijke
       ontvangst.

Hmmm... het kleine
       of het grote bad?
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Les Méditerranées stelt er een eer in om te zorgen dat de hele 
familie volop van de vakantie geniet. Ontspanning voor de groten, 
schaterlachen voor de kleintjes: miniclub, tienerclub, speelterrein, 
shows voor de kids... Maman Voyage heeft ze voor u getest:

‘Mama, waar is mijn handdoek?' Als ik dat hoor, weet ik 
dat de vakantie begonnen is. En voor ons grut is de 
eerste duik een groot feest! Geen sprake van dat wij die 
niet die bewonderen, en hier is dat wel heel gemakkelijk, 
want onze Cabane de la Mer staat pal op het strand. 
Vanuit zijn ligstoel speelt papa voor badmeester, terwijl ik 
in de mijne met moeite mijn ogen openhoud - een siësta 
is bijna té verleidelijk. Tussen de middag genieten we van 
het campingrestaurant op de Charlemagne. Proef vooral 
de rouille de seiche à la sétoise… Verrukkelijk! En al even 
verrukkelijk gelegen, met het zwembad ernaast. Een 
waterparadijs: glijbanen, pierenbadjes, waterspellen, 
hellingen, een overdekt zwembad … En raad eens wie er 
lekker in de jacuzzi lag terwijl papa met de kinderen 
stoeide? De volgende dag zijn we met ons tweetjes op 
stap geweest. Naar Marseillan voor een Brasucade en 
een wandeling door de haven, terwijl de kinderen zich 
vermaakten met de Mini-club! Stralende ogen

     bij de spectaculaire
         discoavond

Raad eens wat de groten intussen deden?
Helemaal niets, natuurlijk!

FAMILIEVAKANTIEOnze korte
in Les Méditerranées
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Dit is een camping van standing! In Les 
Méditerranées is alles gericht op de 
ultieme ontspanning in een verfijnde en 
toch gezellige sfeer. In haar lifestyleblog 
deelt Mademoiselle Voyage haar 
handige tips en kleine genoegens. Om 
van de nazomer te genieten, kwam ze 
naar onze Beach Garden:

Als er iets is waar ik van geniet op vakantie, is het wel leuke dingen voor mezelf 
doen, ontspannen en me laten verwennen. En in Les Méditerranées was dat 
allemaal ruimschoots voorhanden! Vakanties in de buitenlucht ben ik niet echt 
gewend, maar deze drie supercampings waren werkelijk fantastisch. De Beach 
Garden, op slechts enkele stappen van het strand, heeft mijn hart veroverd. Mijn 
lief had een echt design liefdesnestje voor ons uitgezocht, van alle gemakken 
voorzien: een Cabanon du Bagnas, helemaal van hout, prachtig gelegen in de 
mediterrane begroeiing. Die middag had ik een massagebehandeling 
gereserveerd in de Spa 'Bulle des Sables'. Wat een genot: luxe, charme, elegantie 
– een geweldige verrassing om zo'n prachtige spa aan te treffen op een camping! 
Na een strandwandeling bij zonsondergang sloten we ons verrukkelijke bezoek af 
aan het zwembad, onder een mooie rieten parasol. Bedankt, Les Méditerranées !

De sauna helemaal           voor mezelf!

De spa: het paradijs
                is er niets bij

Nee hoor,
      dat ben ik niet!

een onvergetelijke 
KAMPEERERVARING!

Mijn vakantie in les Meds:

“

”



De met hout betimmerde cabanons zijn net gezellige chalets, vlakbij 
de Reserve du Bagnas, waar niets de rust komt verstoren. Je komt er 
via een klein, met bomen omzoomd wandelpad, waar geen auto's 
rijden. Sst, luister... Moeder natuur wordt wakker!

CABANONS
DU BAGNAS

Vlak aan het water, naast het kabbelende wiegeliedje van 
de branding, staan de Cabanes de la Mer aan de rand van 
het strand. Aan de uitgestrekte blauwe zee heb je alle 
ruimte om volop van de zonsondergang te genieten. 

CABANES
DE LA MER

Wees van harte welkom in deze uitzonderlijke 
huuraccommodatie. Met hun moderne 
interieur bieden de Maisons des Sables een 
vredige omgeving en een gezellige sfeer... 
Geniet in alle rust van deze vredige haven. 

MAISONS
DES SABLES

In de Beach Garden

In de Beach Garden

In de Beach Garden

Alle tarieven op: www.lesmediterranees.com

Een heerlijk nestje in de natuur.
Naast het strand

Design in het zand

Vlak aan het water, naast hhet kabbele
de branding, staan de Cabaanes de la M
het strand. Aan de uitgesstrekte blau
ruimte om volop van de zoonsondergan

CABANNES
DE LAA MER

M
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In de Beach Garden
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Midden in het groen staat een nieuwe autoloze wijk... In deze 
gezellige, met eucalyptus betimmerde cottages kom je helemaal tot 
rust. Je voelt je er meteen thuis, en dan is er ook nog de zee!

FLORIDES

Vakanties onder de blote hemel, voor liefhebbers van het authentieke 
kamperen! Ruime, schaduwrijke staanplaatsen, aan het strand of  vlak 
aan zee, met altijd een geweldig uitzicht. 

STAANPLAATSEN

In de Nouvelle Floride

Deze comfortabele accommodaties beloven een geslaagde vakantie. 
Na de markt een maaltijd klaarmaken, een aperitiefje op je eigen terras, 
heerlijk slapen in een warm, zacht bed... zo eenvoudig kan geluk zijn.

COTTAGES
In de Nouvelle Floride en Charlemagne

Alle tarieven op: www.lesmediterranees.com

Chic en intiem

Voor een lieflijke vakantie

Schitterend onder de sterren
Vakannties onde
kampperen! Ruim
aan zee, met alt



In CHARLEMAGNE
Open verwarmd* zwemparadijs met zwemrivier, 
pierenbad en glijbanen - een overdekt en verwarmd 
waterpark met zwembad, pierenbad en Spa - restaurant, 
bar-lounge met muzikaal amusement, snackbar/pizzeria, 
afhaalmaaltijden, kruidenier, bakker - speelterrein
- directe toegang tot Nouvelle Floride

In NOUVELLE FLORIDE
Open verwarmd* zwemparadijs met speelbassin, 
pierenbad en glijbanen - restaurant, bar met optredens 
en feestelijke avonden, kruidenier, bakker, snacks, 
afhaalmaaltijden - speelterrein, sportveld, jeu de boules
- openlucht-fitness - kinder- en tienerclubs - speelzaal 

In BEACH GARDEN
Verwarmd* buitenbad met lagune, zwembaan, 
pierenbad, glijbanen en waterspellen voor de kleintjes
- verwarmd overdekt waterpark met zwembad, 
pierenbad en een grote wellnessruimte alleen voor 
volwassenen - Spa met sauna, hamam, massages en 
kruidentheeshop - restaurant met panoramisch terras, 
snackbar/pizzeria, afhaalmaaltijden, bar met optredens 
en feestavonden, kruidenier, bakker - speelterrein, 
sportveld, jeu de boules - openlucht-fitness
- kinder- en tienerclubs - speelzaal 

VOOR BABY'S
Om je vakantie met baby te vereenvoudigen: 
pierenbadjes en waterspellen, verschoonruimtes bij 
het sanitair, speelterreinen voor de allerkleinsten, 
baby-kits in de huuraccommodaties.

* Behalve in juli en augustus *zie voorwaarden

WINKELS
EN WINKELTJES
Een heel assortiment voorzieningen ter 
plaatse voor een zorgeloze vakantie: 
afhaalmaaltijden, kruidenierswaren, 
bakkerij, wasserette, fietsverhuur, speelzaal...

ACTIVITEITEN
Sportieve en culturele activiteiten en excursies 
voor jong en oud. Onze consultants zijn er om 
u alle informatie te bieden.

Vrije toegang tot
3 campings.
Alles bij de hand.
Alle voorzieningen
ter plaatse voor de
gemakkelijkste vakantie ooit.

CAMPINGS 
die samen
één zijn3

SPA*

De Spa "Bulles des Sables", 4 behandelcabines, 
massages op maat met producten van CARITA 
en DECLEOR, sauna, hamam, kruidentheeshop, 
ijsfontein en directe toegang tot de wellnessruimte 
van de Beach Garden. Alle tarieven op 
www.bulle-des-sables.com

Cottage

Maison des Sables

Cabane de la Réserve

Cabane de la Mer

Cabanon du Bagnas

Florides Premium

Kampeerplaats 

Sanitair

Bakker

Spa

Speeltuin

Entertainment

Mini-club

Onthaal

Bar

Restaurant,
afhaalmaaltijden

kruidenier, snacks 



+33 (0)4 67 21 92 49
info@charlemagne-camping.com

+33 (0)4 67 21 94 49
info@nouvelle-floride-camping.com

+33 (0)4 67 21 92 83
info@beach-garden-camping.com
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L E S  M É D I T E R R A N É E S
Avenue des Campings

34340 Marseillan-Plage
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