
Onze camping 
open van 15 mei tot 15 september
• 71 afgebakende staanplaatsen op gras merendeels
voorzien van water en elektriciteit
• 2 sanitaire blokken met warm water inclusief

Activiteiten op de camping 
• Animaties: thema-avonden, barbecues, 

jeu de boules, sport en spel , knutselen
• Verwarmd zwembad (onbewaakt)
• Speeltuin
• Overdekte speelruimte
• Sportvelden
• Ontmoetingsruimte
• Verhuur van feest/vergaderzaal

Onze 3  ***  familie camping Grand Confort Tourisme 
• aan de voet van het Juragebergte in de Franche-Comté en 
• in het midden van één van de grootste naaldwouden van Europa ( la Forêt de la Joux) 
• in het departement van de Doubs
• op een opp. van 2 ha met rechtstreekse toegang tot het bos in een beschermd natuurgebied
• voor de ontdekking van natuur, toerisme, cultuur en zoveel meer
• op 800 m van het centrum van Levier met restaurants, handelszaken, supermarkt …

• Van Pasen tot eind oktober en tijdens schoolvakanties
• Comfortabele chalets, stacaravans en bungalows 

verspreid over de camping

Huurfaciliteiten

Een onvergetelijke vakantie 
in de volle natuur… 

In de omgeving
• Wandel - en fietspaden: ‘ La route  des Sapins’, dierenpark van ‘Rondé’, 

bronnen, historische monumenten, gastronomie van de Franche 
Comté, Thermale baden, Besançon, de Zwitserse Jura…

• Paardrijden en uitstappen met paard en koets (stoeterij 
in onmiddellijke buurt)

• Uitzonderlijke fauna en flora
• Lamaboerderij
• Museum ‘Het paard in de streek en in het woud’
• Tennisvelden
• Andere activiteiten:  boomklimparcours, 

via ferrata, bowling, golf, karting, parapente…

m² Kamers Pers Bedden Bedden Ombouwbaar
140x190 90x190 140x190

Stacaravan 27 3 4 -> 6 1 4
Stacaravan 24 2 4 1 2
Chalets 35 2 4 -> 6 1 2 1
Bungalows 25 1 4 2 stapel 1
Caravan 10 1 4 1 1

Diensten
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Route de Septfontaine - 25270 LEVIER - France
Tél. 33 (0)3 81 89 53 46 - camping@camping-dela-foret.com

www.camping-dela-foret.com
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