Uitzonderlijke
ligging
aan zee

4-sterrenbuitenhotel

Onze
Camping

Diensten

Open van eind maart
tot begin november

Het restaurant

Neem uw maaltijden in
ons restaurant terwijl u geniet
van een uitzicht op de Middellandse Zee! Ter plaatse of om
mee te nemen, volpension of
halfpension.

nsten
D• ieVerwarmd
zwembad

Directe
toegang tot de zee
vanaf de camping!

De camping

LVL Les Ayguades
is een uitzonderlijke
geografische ligging aan
zee! Onze 4-sterren
accommodatie in de buitenlucht
verwelkomt u in Gruissan in
Occitanië, een van de zonnigste
regio’s van Frankrijk.
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Verblijf

Met 120 staanplaatsen, 90
stacaravans en 50 chalets
biedt ons park van 6 hectare
een ruime keuze aan moderne
accommodaties voor 4 tot
8 personen. Al onze faciliteiten
zijn aangepast aan mensen met
beperkte mobiliteit.

Alle noodzakelijke diensten
staan tot uw beschikking!
Bij LVL Les Ayguades spaart
u uw energie voor uw
activiteiten!

Gratis Wifi
Wasserette
Snack - Bar - Kruidenierswinkel
Speeltuin voor de kinderen
Boulodrome - Sportterrein
fitnessruimte

Verblijven

Staanplaatsen

Staanplaatsen

Bieden wij 130 door heggen
gescheiden
locaties.
2
toiletblokken bevinden zich in
de buurt. Elke locatie beschikt
bovendien over een elektrische
aansluiting van 10 ampère.

alets & stacaravans
CAlhonze
stacaravans en huisjes zijn recent, in perfecte staat, en volledig

uitgerust: keuken met magnetron, elektrisch koffiezetapparaat, overdekt
terras, tuinmeubelen. Twee of drie slaapkamers, u vindt zeker de
accommodatie die aan uw verwachtingen voldoet.
Sommige accommodaties zijn aangepast aan mensen met
verminderde mobiliteit.

Al onze accommodaties zijn
voorzien van airconditioning!

Onze
Waarden

Animaties
(juli/augustus)

Label «Toerisme en Handicap»
Animatie

Dans en fitness

Alle structuren van onze camping
zijn volledig aangepast
aan mensen met beperkte
mobiliteit:
• De verblijven
• Het restaurant
• Het zwembad
• Toegang tot het strand

Ecotoerisme
Zwembad
activiteiten

Kinderclub

We zijn ook gevoelig voor duurzame
ontwikkeling:
• Gebruik van warmtepompen
• Zonnepanelen voor
warmwaterproductie
• Biologisch afbreekbare
huishoudelijke producten
• Enz.

In de
omgeving

In de omgevinmgping
van de ca
De camping bevindt zich in
Gruissan aan zee en is het ideale
startpunt om de wonderen van
de Aude te leren kennen.
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De camping is het ideale startpunt om de wonderen van de Aude te
leren kennen. Achter zijn mediterrane stranden met fijn zand stelt het
departement u uitzonderlijke «ontdekkingstochten» voor.

De abdij van Fontfroide...

De binnenstad
van Narbonne...

Het Afrikaanse reseervat
van Sigean...

De middeleeuwse
stad Carcassonne...

Strand

De camping biedt twee directe toegangen tot het zandstrand.

Het oude dorp Gruissan

het oude dorp Gruissan en zijn beroemde Barberousse-toren.

De Zoutvelden van Gruissan

Ontdek deze zorgvuldig bewaarde omgeving, waar de alchemie van de
zon en de wind worden gecombineerd om het zout van Gruissan te produceren.

In Gruissan
komt de zon
vroeg....
Tank u vol met
energie
vanaf de lente!

De activiteiten
Camping LVL Les Ayguades

nodigt u uit om de talrijke

In de buurt...
Jacuzzi

Casino
«Le Phoebus»

Wateractiviteiten

Restautant
«Les grands
buffets»

Pirat’Parc

Tochten op zee

activiteiten in de omgeving te ontdekken! Zowel
in de zomer als in het
laagseizoen is er altijd iets
om u bezig te houden als u
in Gruissan verblijft.

La Clape

Wandelen, mountainbiken,
paardrijden, klimmen....
Ontdek
het
grootste
natuurpark
van
de
Languedoc! 15.000 hectare
adembenemende natuur
voor uw buitenactiviteiten!

Biken

• Fietsverhuur in
Gruissan
• 6 fietsroutes in de
omgeving
• 70 k m fietspaden

Paintball Gruissan

Karting

Buitenactiviteiten

Aquajet:
waterpark

infos@loisirs-vacances-languedoc.com
04 68 49 81 59
www.camping-soleil-mer.com

Camping LVL Les Ayguades
Avenue de la Jonque
11430 Gruissan
France
NNE

NARBO

