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PDF-Brochures Les Castels

WelkomLes Castels heten u van harte welkom…

Gebruiksaanwijzing
Instellingen op uw monitor
Voor een groter leesgemak raden wij u aan om uw 
computerscherm in te stellen op 100 % (met de loep 
in de werkbalk bovenaan het scherm kunt u deze 
waarde aanpassen en eventueel inzoomen op bepaalde 
stukken tekst). Het formaat van dit PDF-document 
is geoptimaliseerd, zodat een volledige pagina kan 
worden afgebeeld op een 17” monitor met een resolutie 
van 1024 x 768. Houd er rekening mee dat bij een 
instelling van boven 100 % de afbeeldingen er ietwat 
“gepixeld” uit kunnen zien.

Naar de volgende pagina
Deze brochure is geopend met behulp van “Acrobat 
Reader” of “Preview”. Om naar de volgende pagina 
te gaan kunt u gebruik maken van de “page up/page 
down”-toetsen op uw toetsenbord, van de pijltjes in de 
onderste balk van Arcrobat Reader of van de sleepbalk 
aan de rechterkant van het scherm.

Interactieve links
Dit PDF-document bevat actieve links naar internetsites. 
U hoeft alleen maar te klikken op de knoppen met 
het teken   en dan opent uw internetbrowser de 

hieraan verbonden internetsite vanzelf. Met slechts 
één klik op de de knop wordt dit PDF-document meer 
dan slechts een brochure: een praktisch en eenvoudig 
instrument om meer informatie te vergaren over uw 
vakantiebestemming!

Printen
Om deze brochure uit te printen, klikt u op het 
printersymbool in de werkbalk boven aan het scherm. 
In het afdrukschermpje dat verschijnt, selecteert u de 
paginaʼs die u wilt printen en vervolgens kiest u in 
het menu “afdrukformaat” de optie “aanpassen aan 
pagina-formaat”. Elke pagina zal nu probleemloos 
worden afgedrukt op A4-formaat.

Stuur deze brochure naar uw vrienden
Aarzel niet om deze brochure door te sturen naar 
vrienden. Het enige wat u hoeft te doen is dit document 
als attachment mee te sturen in een e-mail!

i

Veel Leezplezier…

Download hier PDF-
brochures van andere Les 

Castels campings

www.les-castels.com

2008

Dank u wel voor het downloaden van deze PDF-brochure, een praktisch document om u te helpen 
bij het uitkiezen van uw volgende vakantiebestemming. Volg de onderstaande aanwijzingen voor 
een optimaal gebruik van deze brochure.
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Van de volgende Les 
Castels campings 
zijn PDF-brochures 
beschikbaar :

• La Forge de Sainte-Marie

• LʼAnse du Brick

• Domaine des Plantas

• Le Château - Bg. dʼOisans

• Château Le Brèvedent

• Val de Cantobre

• Les Gorges du Chambon

•  andere sites zijn in aan-
tocht…

http://www.les-castels.com
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La Forge de Sainte-Marie ★★★★ PDF-Brochures Les Castels

Stellen u voor aan 
Klik hier om de website van 

Les Castels te bezoeken

www.les-castels.com
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  Klik op een paragraaftitel 
hieronder om direct naar 
de betreffende pagina te 
gaan, of volg de instructies 
in de gebruiksaanwijzing 
om van een pagina naar 
een volgende te gaan.

 Introductie

  Een omgeving om te 
ontdekken

 Accommodatie op maat

 Sport, spel & vrije tijd

 Animatie voor iedereen

  Restaurant & voorzieningen

 Tarifs 2008

 Boek uw vakantieLa Forge de Sainte-Marie★★★★

http://www.les-castels.com
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La Forge de Sainte-Marie ★★★★Welkom op La Forge

Vakantieplezier in het hart van de Champagnestreek

De pittoreske camping La Forge de Sainte Marie ligt te midden van 
uitgestrekte champagne wijnvelden en prachtige meren, in een regio die 
rijk is aan historie en cultuur.

Op de route tussen de zandstranden van Lac du Der Chantecoq en 
Château Cirey-sur-Blaise, de residentie van Voltaire, vindt u onze 
camping, gebouwd in en rond een 18e eeuwse ijzersmederij. La Forge 
de Sainte Marie is door haar prachtige ligging de ideale plaats om dit nog 
ongerepte deel van Frankrijk te ontdekken.

In dit bosrijke vakantieoord  bieden wij u een grote verscheidenheid aan 
voorzieningen en verschillende soorten accommodatie. Ons verwarmde 
overdekte zwembad, een bar/restaurant met uitzicht op  de visvijver en 
een animatieprogramma voor alle leeftijden maken La Forge een heerlijke 
vakantiebestemming voor het hele gezin…

ʻBonne Vacancesʼ,

Angela & Jacco

Klik hier om onze
website te bezoeken

www.laforgedesaintemarie
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La Forge de Sainte-Marie
52230 Thonnance-les-Moulins

Tél :   +33 (0) 3 25 94 42 00
Fax :  +33 (0) 3 25 94 41 43

info@laforgedesaintemarie.com

Regio : Champagne

 133 kampeerplaatsen

 Familiecamping

 Geopend
 • 26/04 tot 12/09

 Alle voorzieningen open
 • 26/04 tot 12/09

http://www.laforgedesaintemarie.com
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La Forge de Sainte-Marie ★★★★Een omgeving om te ontdekken

Wij bieden u…
Wandelen in de omgeving
 Ontdek schitterende bossen, glooiende heuvels, 
kabbelende beekjes en landelijke dorpjes tijdens 
een wandeling in de omgeving van La Forge 
met onze Engelssprekende gids. En vergeet uw 
verrekijker niet voor de grote variëteit aan vogels 
en andere fauna!
Champagne proeven
Proef een aantal van ʼs werelds beste champagnes 
tijdens onze georganiseerde tour naar het kasteel 
en de wijnkelders van Château de Bligny. Ontdek de 
sprankelende geheimen van de Champagne!
Zon, meer en strand
Voor waterliefhebbers is het Lac du Der Chantecoq 
de ideale locatie voor een heerlijk dagje uit. Een 
indrukwekkende hoeveelheid watersporten, een 
boottocht over het meer of gewoon lekker luieren 
op de zonnige zandstranden, alles is hier mogelijk!  

Voor liefhebbers van natuur, geschiedenis en …. andere geneugten in 
het leven heeft de Champagne-Ardennen veel te bieden! Een land van 
uitgestrekte vruchtbare velden, van enorme bosgebieden en weerspiegelende 
meren, waar prachtige kerken, antieke viaducten en amfitheaters stille 
getuigen zijn van een rijk cultureel verleden.
Wandel door de Renaissance-tuinen van  Château de Joinville, bezoek de 
geboorteplaats van Jeanne dʼArc, struin door het charmante middeleeuwse 
stadscentrum van Troyes of volg de beroemde “Champagne-Route” en ontdek 
de verborgen schatten in dit adembenemende deel van Frankrijk.

Wijngaarden, kleurrijke stadjes en een regio rijk aan historie

www.champagne-ardennes

Klik hier voor meer 
informatie over de regio
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?  Om te bezoeken
 • Kastelen en wijngaarden
 •   Historische 

bezienswaardigheden
 • Middeleeuwse stadjes
 • Meren

 Om te doen
 • Wandel-en fietsroutes
 • Vissen
 •  Champagne proeven
 •  Sporten en andere 

activiteiten

  In een straal van 20km 
 • Château de Joinville 
 •  Romeins amfitheater in 

Grand
 •  Geboorteplaats van 

Jeanne dʼArc
 •  Château Cirey-sur-Blaise 

(Voltaire)
 • Château Bligny
 • Lac du Der Chantecoq
 •  De steden Chaumont, 

Langres, Troyes, Reims
 •  Geboorteplaats en graf 

van Charles de Gaulle

http://www.tourisme-champagne-ardenne.com/Site_demo_NL/Champagne_Ardenne_NL.htm
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La Forge de Sainte-Marie ★★★★Accomadatie op maat

Op La Forge bieden we u accommodatie op maat: voor ieder wat wils.
Onze 300 jaar oude gîtes bieden u al het comfort van moderne installaties, 
zonder dat de charme van de originele gebouwen verloren gaat.
Onze châlets, met 3 slaapkamers, en Mobile-homes, met 2 slaapkamers, zijn 
ideaal voor wie het buitenleven en de natuur wil combineren met alle gemak-
ken van een huis.
En degenen die liever kamperen met een tent, caravan of camper kunnen bij 
ons terecht op onze ruime graskampeerplaatsen voor een ontspannende va-
kantie in een idyllische omgeving.

Verhuur van de 
gîtes 

Onze gîtes kunnen 
ook worden 

gehuurd buiten het 
campingseizoen. 
Ideaal voor een 
heerlijk rustig 

verblijf.

Gîtes, Mobile-homes en kamperen

Bezoek voor meer informatie 
de accommodatiepagina van 

onze website

Locations à La Forge
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 15 Gîtes/appartementen
 Châlets
 Mobile-Homes
 Kampeerplaatsen

  Alle accommodaties zijn 
beschikbaar van april tot 
september met uitzonde-
ring van gîtes die het hele 
jaar door kunnen worden 
gehuurd.

 Kampeerplaatsen
 • Electriciteit (6 ampère)
 • Watervoorziening dichtbij
 •  Afgebakende kampeer-

plaatsen
 • Opp. ongeveer 120 m2

 Verhuur van
 • Beddengoed
 • Babybedjes en kinderstoelen

 Sanitairgebouwen
  • 2 sanitairgebouwen
 • Gratis warm water
 •  Voorzieningen voor ge-

handicapten
 •  Baby- en kindervoorzie-

ningen

http://www.laforgedesaintemarie.com/dutch/pages/Viewing%20index.html
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La Forge de Sainte-Marie ★★★★Sport, spel & vrije tijd

Of u nu wilt vissen op forellen, ontspannen bij het zwembad, een stuk wilt gaan 
fietsen in de omgeving of een drankje wilt drinken in de bar of op het terras,  
op La Forge is er voor iederen iets te doen.
In het midden van de camping nodigt een groot open grasveld uit tot verschillende 
sporten, zoals voetbal, basketbal en volleybal. Kiest u liever voor een minder 
inspannend tijdverdrijf, dan kunt u bij ons ook tafeltennissen, poolbiljarten, 
vissen in de forelvijver of, typisch Frans, Jeu-de-Boules spelen!
Bovendien zijn er in de omgeving nog andere activiteiten te doen, zoals 
bijvoorbeeld golf, paardrijden, kanoën of quadbiking.

Iets te doen voor het hele gezin

In
fo

Bepaalde activiteiten 
kunnen in het laagseizoen 
niet mogelijk zijn. Neemt 
u voor meer informatie 
contact met ons op.

✳ betaalde activiteiten
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 Op de camping
 •  Verwarmd overdekt 

zwembad
 • Visvijver
 • Sportveld
 • Kinderspeeltuintjes
 • Jeu-de-boulesbak
 • Spelruimte
 • Poolbiljart ✳ en darts
 • Satelliet TV
 • Tafeltennis 

 In de buurt
 • Golf ✳
 • Paardrijden ✳
 • Watersport ✳
 • Nigloland pretpark ✳
 • Quadbiking ✳
 • Karting ✳
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La Forge de Sainte-Marie ★★★★Animatie voor iedereen

Gedurende het hele seizoen organiseert La Forge een animatieprogramma 
voor het plezier van jong en oud. Van kampvuur tot cabaret, van kidʼs club tot 
kaas-en wijnproeven, voor iedere leeftijdscategorie is er wel iets!
Niet te missen zijn onze uitstapjes op een traktor naar een nabij gelegen 
boerderij, waar er na een rondleiding en kennismaking met de dieren een 
heerlijke barbeque op u staat te wachten. En twee keer per jaar kunt u genie-
ten van een enorm vuurwerkspektakel, een spetterende show hoog boven La 
Forge.

Kidʼs Club 
Op onze kid’s club 
zijn alle kinderen 
van 4 tot 12 jaar 

welkom, ’s morgens 
en ’s middags. Dit 
alles onder goede 

begeleiding.

Entertainment voor overdag en ʼs avonds
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 Overdag
 •  Kidʼs Club
 • Voetbaltoernooien
 • Handboogschieten
 •  Jeu-de-boules 

toernooien
 •  Kaas-en wijnproeven 
 •  Champagne proeven
 • Boswandelingen
 • Aquarelleren
 • Aquarobics

 ʻs Avonds
 • Boerderijtocht en BBQ
 • Cabaret
 • Quiz
 • Live muziek
 • Kinderdisco
 • Kampvuur
 • Nachtwandeling
 • Bingo

In
fo

Bepaalde activiteiten 
kunnen in het laagseizoen 
niet mogelijk zijn. Neemt 
u voor meer informatie 
contact met ons op.
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La Forge de Sainte-Marie ★★★★Restaurants & voorzieningen

Ons restaurant biedt met zijn 300 jaar oude bouwstijl, zijn schoorsteenmantel 
en zijn verwarmde terras met uitzicht op de forelvijver een perfect omgeving 
voor een heerlijke maaltijd. Onze traditionele en regionale keuken biedt vaste 
menuʼs en à la carte, en uiteraard worden ook hier de kinderen niet vergeten!
Net zo lekker zijn de verse houtovenpizzaʼs om mee te nemen. Deze kunt u, 
gedurende een bepaalde periode in het seizoen, bestellen bij onze eigen piz-
zeria. Bovendien zijn er snacks om mee te nemen, verkrijgbaar gedurende het 
hele seizoen.

Typische gerechten 
•  Super salade Sainte 

Marie 
•  Romige garnalen-

cocktail 
•  Heerlijke forel 

Montsaugionnais
• Malse tournedos 
• Tartes à la maison

Iets voor alle smaken

In
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 Bar - Restaurant
 • Traditionele keuken
 •  Groot terras met uitzicht 

op forelvijver
 •  Open voor lunch en diner*
 • Snacks om mee te nemen

 Pizzeria
 •  Alleen om mee te nemen
 • Verse houtovenpizzaʼs

 • Bar
 • Winkeltje
 • Spelruimte
 • Internet
 • Wasmachines
 • Drogers
 • Strijkijzers beschikbaar
 • Creditcards geaccepteerd

De openingsdata en –uren 
variëren naar gelang de 
tijd van het jaar. Neemt u 
voor meer informatie con-
tact met ons op.
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La Forge de Sainte-Marie ★★★★Tarieven 2008

 KAMPEERPLAATS

Prijzen per nacht - € € €

Plaats met electriciteit

Persoon vanaf 10 jaar

Kind 2 - 9 jaar

Baby’s tot 2 jaar

Huisdier

Electriciteit 6 ampère

Toeristenbelasting (personen vanaf 10 jaar)

www.laforgedesaintemarie.com  /  +33 (0) 3 25 94 42 00

 GÎTES, MOBILE HOMES EN CHÂLETS - EUROS PRIJZEN PER WEEK (ZATERDAG TOT ZATERDAG)

DATUM MH 6 PERS. GÎTE 2-4 PERS. GîTE 4-6 PERS. GîTE 6-8 PERS. CHALET 3 slaapkam.

Bezoek onze site voor eventuele 
speciale aanbiedingen
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Verhuur van zaterdag tot 
zaterdag. Aankomst vanaf 
16.00 uur. Vertrek voor 
10.00 uur. 100€ borg te 
betalen bij aankomst.

 Gîtes / appartementen*
Beschikbaar gedurende 
het hele jaar.

 Mobile-Homes*

 Châlets*

 Kampeerplaatsen
Aankomst vanaf 12.00 uur
Vertrek voor 12.00 uur.

* mogelijkheid tot verhuur 
per nacht. Neem voor meer 
informatie contact met ons op

Infos / Offres La Forge

La Forge de Sainte-Marie
52230 Thonnance-les-Moulins

Tél :   +33 (0) 3 25 94 42 00
Fax :  +33 (0) 3 25 94 41 43

info@laforgedesaintemarie.com

D
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 Camping open
 • 26/04 tot 12/09

 Alle voorzieningen open
 • 26/04 tot 12/09

26/04 – 02/05 290,00 300,00 370,00 420,00 370,00

03/05 – 16/05 225,00 215,00 270,00 290 00 250,00

17/05 – 30/05 280,00 300,00 340,00 390,00 320,00

31/05 – 20/06 270,00 280,00 320,00 370,00 300,00

21/06 – 27/06 360,00 340,00 440,00 515,00 390,00

28/06 – 04/07 485,00 465,00 555,00 670,00 505,00

05/07 – 18/07 565,00 545,00 650,00 770,00 620,00

19/07 – 15/08 600,00 575,00 690,00 800,00 690,00

16/08 – 22/08 495,00 465,00 555,00 670,00 515,00

23/08 – 29/08 360,00 340,00 440,00 515,00 390,00

30/08 – 12/09 235,00 280,00 320,00 370,00 300,00

26/04 - 04/07 05/07-22/08 23/08-12/09

3,60 7,20 3,60

1,80 3,60 1,80

free free free

1,50 1,50 1,50

free free free

0,30 0,30 0,30

11,50 15,50 11,50
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La Forge de Sainte-Marie HHHHReserveringen 2008

Naam :  __________________________________________________________________________________________________

adres :   _________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________ land :  _____________________________________________________

e-mail :   ________________________________________________________________________________________________

telefoonnr :______________________________________  auto kentekennr. ____________________________________
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aantal personen

+ 9 jaar 2 tot 9 jaar baby’s tot 2 jaar

Uw vakantiedata

aankomstdatum Vertrekdatum

Gewenste soort kampeerplaats/accommodatie – juiste vakje aankruisen a.u.b.

tent caravan 
camper plaats mobile-home Gîte

6-8 pers
Gîte

4-6 pers
Gîte

2-4 pers
châlet 3

slaapkamers

< afmeting van uw tent, caravan of camper

totale prijs en aanbetaling

totale prijs verblijf aanbetaling  25 % 
v/d totale prijs

€ €

r   Cheque: op naam van “AFMS LA FORGE DE SAINTE MARIE” 

 Bankoverschrijvingen (kosten voor de client – noteer IBAN & BIC) : 
r   IBAN :  Fr76 3000 4001 9800 0100 5556 993
      BIC :  bNpaFrpptro 

r   Carte Bancaire : VISA/MASTER/MAESTRO - date exp. :  ___ /___

N° : 

hoe heeft u van la Forge vernomen? 

www.laforgedesaintemarie.com  /  +33 (0) 3 25 94 42 00

boek uw vakantie op  
la Forge

U kunt uw vakantie op La 
Forge boeken door het 

reserveringsformulier op deze 
pagina in te vullen óf direct via 

het internet.
Indien u meer informatie wenst, 

bezoek dan onze website of neem 
telefonisch contact met ons op 
(zie tel.nr. onder aan pagina).

per post
Druk deze pagina af en vul het 
formulier in. Stuur het volledig 

ingevulde formulier met de 
details voor de aanbetaling (25 
% van de totale prijs) naar het 

volgende adres:
la Forge de sainte-marie

52230 thonnance-les-moulins
Duid alstublieft duidelijk uw 

betalingsmethode aan. Indien 
u een bankoverschrijving 

gebruikt, geeft u dan alstublieft 
ons IBAN – en BIC-nummer aan 

uw bank door.

Via het internet
Klik op de onderstaande 

knop om direct naar 
onze beveiligde internet 

reserveringspagina te gaan.

reserveringen internet

http://resa.unicamp.com/resa/resa.php?Camping=forgedestemarie&Sorigine=0&Sflag=resa&SLg=fr&videSession=1



