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 La Pinède    NN  
 Watergenoegens aan de 
voet van de Alpen! 
 Het blauwe water, de 

bergen en groene valleien: 
welkom in La Pinède! een 
camping op een ideale locatie 
aan het enige strand van het Lac 
Léman (of te wel het Meer van 
Genève), tegenover Zwitserland. 
De staanplaatsen bevinden zich in 
de schaduw van de eeuwenoude 
pijnbomen. In de buurt ligt een 
natuurgebied waar zwanen, 
reigers, bevers en fazanten 
leven. Tijdens de zomermaanden 
bereikt de watertemperatuur 
van het meer een aangename 
25 ° Celsius, waardoor het 
niet alleen het paradijs is voor 
amateurvissers, maar ook 
een geliefkoosde plek voor 
beoefenaars van watersporten. 
Verder kunt u diverse uitstapjes 
maken naar de beroemde 
kuuroorden in de omgeving. 

  

 34 

 13 3 
 overnachting*
staanplaats 

 26 3 
 overnachting*
vakantiewoning 

 MET DE AUTO  
 Volg de D25 richting Excenevex of Yvoire gedurende 
3 km totdat u de camping bereikt. 
 MET DE TREIN  
 Station van Thonon-les-Bains op 16 km. 
 MET HET VLIEGTUIG  
 Luchthaven van Genève op 52 km. 
 MET DE BUS  
 Busstation op 16 km. 
 GPS COÖRDINATEN  
 B: 46:20:45 N - L: 6:21:30 O 

 HOOGTE:   330 m 
  INDELING:  Toerisme 
 PREFECTUREEL INDELINGSBESLUIT  
 Indelingsbezoek van 23/08/2011 
  SIRETNUMMER:  327 438 560 00 515 
 ADRES  
 10 avenue de la Plage
74140 Excenevex plage
FRANKRIJK
Tel.: 00 33 4 50 72 85 05 - Fax: 00 33 4 50 72 85 05
Email: pinede@campeole.com 
 CAMPING OPEN VAN 14/04/2012 TOT 16/09/2012  

 MEREN EN BERGEN • HAUTE SAVOIE • EXCENEVEX-PLAGE 
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 vakantiewoningen 

 x 370 
 staanplaatsen 

 *Tarieven vanaf 
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 BEKIJK DE

 REACTIES VAN
DE VAKANTIEGANGERS 

OP FACEBOOK 
 www.facebook.com/campeolepinede 

155 Bezoek onze camping op www.campeole.nl 

 De + van de camping 

 • Rechtstreeks toegang tot het 
strand
• Ideaal meer (lichte helling) voor 
kinderen (toezicht juli/aug)
• 68 aanmeerringen   

 INFRASTRUCTUUR 
 • Kinderspeeltuin 
 • Springkussen (van 15/06 tot 07/09) 
 • Sanitaire voorzieningen voor baby's 
 • Sanitaire voorzieningen voor PBM 
 • Terrein voor pétanque 
 • Tafeltennis 
 • Serviceplaats voor campers 
 • Barbecueterrein 
 • Gerenoveerde sanitaire voorzieningen 
 • Hondentoilet 
 • Omnisportterrein gepland (te 

bevestigen) 
 • Zwembad gepland (te bevestigen) 
 •  Haven met 68 aanmeerringen  
  
  Gedurende het hoogseizoen:  
 • Grote tent voor activiteiten 
 • Polyvalente zaal met TV 

 GEORGANISEERDE ACTIVITEITEN 
  Van 4 juli tot 29 augustus (behalve 
zaterdag en zondagochtend):  
 • Campitoo club voor kinderen 

van 4-12 jaar per leeftijdsgroep, 
afwisselend: knutselen, feestjes, 
openluchtspelletjes, mogelijkheid van 
een volledige dag gedurende de week 

 • Tiener club voor tieners van 13-18 jaar 

 • Het kasteel in Ripaille 
 • Casino in Evian 
 • De bergengtes van Le Pont du Diable 
 • Het meer van Montriond 
 • Les Lindarets (geitendorp) 
 • Morzine – Avoriaz 
 • Genève 
 • Waterpretpark in Bouveret 

 VLAKBIJ 
 • Verhuur van waterfi etsen, bootjes 
 • Vissen 
 • Tennis 
 • Paardrijden 
 • Avonturenparcours 
 • Rivier-rafting 
 • Wandelroutes 
 • Kuurwezen 
 • Bowling 
 • Night club 

 • Voor volwassenen – Overdag: fi tness, 
jogging, wandelen, sportactiviteiten, 
familiespelletjes. ’s Avonds: bingo, 
spelletjes, dansparty’s, goochelen, 
fi lmavonden, voorstellingen… 

 FACILITEITEN OP DE LOCATIE 
 • Wasmachine, wasdroger 
 • Verhuur van babybedje, -bad en -stoel 

en buggy 
 • WiFi hotspot en internetaansluiting 
 • Bruikleen van strijkijzers 
 • Bruikleen van boeken en spelletjes 
 • Toeristische informatie 
 • Telefooncel 
 • Broodverkoop in het laagseizoen 
  
  Juli/augustus:  
 • (Zelfstandige) Levensmiddelenwinkel, 

brood, luxe broodjes, kranten, gebraden 
kip en frieten om mee te nemen 

 IN DE BUURT 
 • De markten van Sciez, Douvaine, 

Thonon-les-Bains, Evian 
 • Mini-cruises op het meer 
 • Yvoire, de middeleeuwse stad en de tuin 

van de vijf zintuigen 
 • Minogolf in Amphion 
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