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De vernieuwde site is online
We willen onze vrienden, familie en gasten bedanken voor een prachtig eerste jaar. 

Veel plezier met de vernieuwde site.

Mogen wij ons eerst even voorstellen: Myriam, Martijn
gezin die een hectisch bestaan in Nederland verwisseld hebben voor het Franse platteland, 

maar wel met een uitdaging, n.l.: onze gasten een plezierig verblijf te bezorgen in een 

De camping, een kleine 
oppervlakte van 1.5 ha. De ene helft daarvan wordt ingenomen door

plaatsen (

De kern van de camping wordt gevormd door een oude gere
1678''. De camping ligt rustig en beschikt over een eigen zwembad & speeltuin. 

Wij bieden plaats aan caravans, vouwwagens, tenten en campers.

Dit jaar zijn we begonnen met enkele activiteiten z oals:

Wandelactiviteiten 2 keer 

Fietsactiviteiten naar behoefte, fietsroutes voor de gewone fietser maar ook voor de racefiets 

Op zondag avond bakken wij verse taart, de gasten brengen een stoel en koffie/thee mee.

Wijnproeven naar behoefte, Ben je een enthousiaste wijnliefhebber dan kunnen we 

Let op! 16 tot 19 Oktober The Mondial du Lion '15 km' van Marigné. Het France 
Kampioenschap, een must
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De vernieuwde site is online, Wij vieren dat we 1 jaar geleden de deuren openden. 
vrienden, familie en gasten bedanken voor een prachtig eerste jaar. 

Veel plezier met de vernieuwde site. 

Mogen wij ons eerst even voorstellen: Myriam, Martijn, Lisa ( 8 jaar) en Erik (5 jaar),
die een hectisch bestaan in Nederland verwisseld hebben voor het Franse platteland, 

maar wel met een uitdaging, n.l.: onze gasten een plezierig verblijf te bezorgen in een 
vriendelijke omgeving. 

 boerencamping, is door ons gestart ''2007''en beslaat een 
oppervlakte van 1.5 ha. De ene helft daarvan wordt ingenomen door 12 ruim bemeten 

plaatsen ( 200 - 250 m2) de andere helft door gîtes.  

De kern van de camping wordt gevormd door een oude gerestaureerde boerderij ''anno 
1678''. De camping ligt rustig en beschikt over een eigen zwembad & speeltuin. 

Wij bieden plaats aan caravans, vouwwagens, tenten en campers.

Dit jaar zijn we begonnen met enkele activiteiten z oals:

Wandelactiviteiten 2 keer per week, Wandeltochten van 9, en 12 km

Fietsactiviteiten naar behoefte, fietsroutes voor de gewone fietser maar ook voor de racefiets 
en mountainbike. 

Op zondag avond bakken wij verse taart, de gasten brengen een stoel en koffie/thee mee.

behoefte, Ben je een enthousiaste wijnliefhebber dan kunnen we 
wijnproeven bij Ackerman. 

16 tot 19 Oktober The Mondial du Lion '15 km' van Marigné. Het France 
Kampioenschap, een must voor de paarden liefhebber 
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dat we 1 jaar geleden de deuren openden. 
vrienden, familie en gasten bedanken voor een prachtig eerste jaar. 

Lisa ( 8 jaar) en Erik (5 jaar), een 
die een hectisch bestaan in Nederland verwisseld hebben voor het Franse platteland, 

maar wel met een uitdaging, n.l.: onze gasten een plezierig verblijf te bezorgen in een 

boerencamping, is door ons gestart ''2007''en beslaat een 
12 ruim bemeten 
 

staureerde boerderij ''anno 
1678''. De camping ligt rustig en beschikt over een eigen zwembad & speeltuin.  

Wij bieden plaats aan caravans, vouwwagens, tenten en campers.   

Dit jaar zijn we begonnen met enkele activiteiten z oals:  

per week, Wandeltochten van 9, en 12 km 

Fietsactiviteiten naar behoefte, fietsroutes voor de gewone fietser maar ook voor de racefiets 

Op zondag avond bakken wij verse taart, de gasten brengen een stoel en koffie/thee mee. 

behoefte, Ben je een enthousiaste wijnliefhebber dan kunnen we 

16 tot 19 Oktober The Mondial du Lion '15 km' van Marigné. Het France 
voor de paarden liefhebber 



 

  
Alle prijzen zijn inclusief toeristenbelasting, adm inistratiekosten en BTW.  

 

   

 

Gîte 

Wat vroeger ooit een koeienstal was hebben we gerestaureerd tot is een royale Gîte 
''vrijstaande woning''.  De Gîte heeft een oppervlakte van 120 m2 en is geschikt voor 

maximaal 6 personen, De Gîte is comfortabel ingericht en heeft twee aparte slaapkamers, 
een compleet ingerichte keuken, een badkamer met eigen wc en douche, een overdekt 
terras en een ruime living. Vanuit de Gîte heeft u een prachtig uitzicht op de omliggende 

weilanden en het zwembad. 

 

   

 

Huurtarieven zijn inclusief water, gas en elektriciteit, beddengoed, keuken- en handdoeken. 

 Dagprijzen camping  Laagseizoen  Hoogseizoen 

Kampeerplaats, 2 personen en 
stroom 10A, Warme douches, 
Zwembad en Toiletten gratis 

 14.50,-  17.50,- 

 Per persoon (extra)  2.70,-  2.70,- 
 Kinderen van 2 tot 7 jaar  1.60,-  1.60,- 
 Bezoeker  1,20,-  1.20,- 
 Huisdier (aangelijnd)  0,85,-  0.85,- 
Verhuur vouwwagen 
‘’2 volwassenen, 2 kinderen  
of 4 volwassenen’’ 

 30,-  35,- 



 
Bovenstaande prijzen zijn excl. Eindschoonmaak € 35,- (Verplicht). 

  
Eindschoonmaak bestaat uit het geheel schoonmaken van de Gîte, wassen van beddengoed 

en keuken en handdoeken.  

    

Voor de Gîte word een borg van 75,- euro gevraagd (Verplicht). Wij gaan er van uit dat u de 
Gîte achterlaat zoals u hem aantrof bij aankomst, netjes en met complete en in goede staat 
verkerende inventaris. Mocht dit niet zo zijn behouden wij ons het recht de kosten door te 

berekenen. Bij vertrek wordt de borgsom aan u terug gegeven, eventueel met inhouden voor 
de kosten zoals hierboven beschreven. 

Activiteiten: Wandel en Fietsen, vissen, Golf 

Op 7 km afstand is er een mooie golf country club aanwezig, Green-fee 18 golfparcours, 
wijnproeven. 

Gîte Tarieven 2009:  
  

Laagseizoen:                              Hoogseizoen: 
  

 Weekend: 229,-                           Weekend: 259,- 
 Per week: 469,-                           Per week: 499,- 

 

Vouwwagen:  

De vouwwagen is geschikt voor 2 volwassenen en 2 kinderen of 4 volwassenen. 

Informatie: kosten bedragen 30/35,- euro per nacht, dit is inclusief elektra, water en gas. In 
de vouwwagen is een servies aanwezig voor 5 personen, Koelbox 220v   inclusief keuken 

gerij, twee kleine tafels met 5 stoelen. 

Niet aanwezig, Linnengoed , keuken- en handdoeken’’ deze dient u zelf mee te brengen. 

Kenmerken:  

U kunt linnengoed, keuken- en handdoeken bij ons tegen een vergoeding huren 2x 
slaapcabine ‘’boven, matras aanwezig, 4x kussen, 2x dekbed’’.  1x slaapcabine ‘’onder, voor 

onder dient u zelf een luchtbed mee te nemen’’. Voortent inclusief kleine keuken, u kunt 
linnengoed bij ons tegen een vergoeding van huren 12,50,- euro per week voor de gehele 

vouwwagen. 



  

 
Tarieven 2009:  

 

Laagseizoen: 30,- euro  per nacht                          Hoogseizoen: 35,- euro per nacht 
 

 

Bovenstaande prijzen zijn excl. Eindschoonmaak € 15,- (Verplicht). 

Eindschoonmaak bestaat uit het geheel schoonmaken van de vouwwagen, 

      

Wij vragen een borg van 75,- euro (Verplicht). Wij gaan er van uit dat u de vouwwagen 
achterlaat zoals u hem aantrof bij aankomst, netjes en met complete en in goede staat 

verkerende inventaris. Mocht dit niet zo zijn behouden wij ons het recht de kosten door te 
berekenen. Bij vertrek wordt de borgsom aan u terug gegeven, eventueel met inhouden voor 

de kosten zoals hierboven beschreven. 

Bezoek ook eens onze site www.camping-de-longline.com 

Als u nog vragen heeft horen wij het graag, 

Met vriendelijke Groet,  

Myriam en Martijn 


