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Sfeervol kamperen Sfeervol kamperen 
                 aan de Bretonse kust                    
                 aan de Bretonse kust                    
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Belangrijke telefoonnummers

Waarschuwt u in geval van nood altijd de receptie. 
Buiten de openingstijden belt u het noodnummer 
van de camping: 0033 633 775 526. Wij zorgen 
voor begeleiding van de hulpverlening naar uw 
plaats of accommodatie.

Algemeen alarmnummer 112
Politie 17
Medische hulp 15
Brandweer 18
ANWB steunpunt Lyon 0033 472 171 212

Huisarts
Dokter Ollivier Pascal
4 Rue du Stade 
22660 Trélévern
0033 296 917 361

Dierenarts
Clinique Veterinaire du
Docteur Jean Jacques Vuijlsteker
24 Bis Rue Hilda Gélis Didot
22703 Perros-Guirec
0033 296 912 168

Ziekenhuis
Centre Hospitalier Pierre-la-Damany   
Venelle de Kergomar
22300 Lannion
0033 296 057 111

Tandarts
Jean François Bihan
7 Rue de la Poste
22700 Perros - Guirec
0033 296 233 873
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WELKOM

Wij heten u van harte welkom op RCN Port l’Epine, dé mooiste camping gelegen aan de Côtes d’Armor in Bretagne. 

Vanaf onze camping kunt u rustig genieten van het prachtige uitzicht op Perros-Guirec (hét Saint-Tropez van 

Bretagne). Deze bekende badplaats heeft vele faciliteiten zoals winkels, restaurants en een casino. Bovendien 

kunt u vanaf hier prima naar één van de drie zandstranden, daar rijdt u binnen 15 minuten naar toe. Voor de 

wandelliefhebbers zijn er rondom de camping én in de nabije omgeving van Perros-Guirec volop mogelijkheden, 

waaronder uitgezette wandeltochten. Bezoek bijvoorbeeld ook eens de historierijke steden Lannion, Paimpal en 

Tréguier. Wilt u op een speelse manier kennismaken met de historie van de Galliërs? Breng dan een bezoek aan 

“Le village Gaulois” in Pleumeur-Bodou. In dit nagebootste Gallische dorp kunnen de kleine avonturiers onder ons 

zich vermaken met allerlei “Gallische” spelletjes en activiteiten, zoals zaklopen, steltlopen en zegewagen rijden.

Namens alle medewerkers van RCN Port l’Epine wensen wij u een heerlijke tijd toe.

Veel leesplezier!

Roy Terhorst

Nicky de Wilde

Demat (Bonjour in het Bretons),
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STREEKINFORMATIE

RCN Port l'Epine4

BRETAGNE
Bretagne is een schiereiland in 

het noordwesten van Frankrijk, 

waar Rennes de hoofdstad 

van is. De regio bestaat uit de 

departementen: Côtes d’Armor, 

Finistère, Ille-et-Vilaine en 

Morbihan. Bretagne telt, samen 

met de 300 omliggende eilanden, 

ongeveer 2500 km kustlijn. Het 

noorden en westen van Bretagne 

typeert zich door ruige rotspartijen 

en grillige kustlijnen die zich 

uitstekend lenen voor de mooiste 

wandelingen.

CÔTES D’ARMOR
De hoofdstad van dit departement 

is Saint-Brieux. Aan de kust vindt u 

ruige granietrotsen, spectaculaire 

kapen en diepe inhammen (Ria’s). 

Het binnenland daarentegen is een 

idyllisch heuvellandschap met veel 

karakteristieke Bretonse huisjes 

en smalle wegen. Uiteraard is de 

kustlijn onderhevig aan eb en 

vloed, waardoor u met uw kinderen 

gezellig op zoek kunt gaan naar 

krabbetjes, scheermessen, mosselen 

en kokkels. In het Frans wordt dat 

“la pêche à pied” genoemd. 

De volgende plaatsen zijn zeker een 

bezoek waard:

Perros-Guirec (afstand 12 km)

Vanaf de camping te zien aan de 

overkant van de baai. Gezellig 

stadje aan het water met een haven, 

winkels en terrasjes. Hier zijn ook 

diverse watersportmogelijkheden.

Trégastel (afstand 20 km)

Leuk plaatsje aan het water met een 

zandstrand en een aantal terrassen.

Lannion (afstand 10 km)

Dit is een grote stad met winkels 

en supermarkten. Loop ook eens 

de historische wandeling die u kunt 

afhalen op de receptie.

RCN Port l'Epine4



5Voor meer informatie en reserveringen: www.rcn.nl 5RCN Port l'Epine

HANDIG OM TE WETEN

AANKOMST & VERTREK 
ACCOMMODATIE
Vanaf 15.00 uur bent u van harte 

welkom in uw accommodatie. De 

sleutel ontvangt u op de receptie. 

Bij uw vertrek voor 10.00 uur kunt 

u de sleutel afgeven op de receptie.

AANKOMST & VERTREK 
KAMPEERGASTEN
Vanaf 12.00 uur bent u van harte 

welkom op uw kampeerplaats. Uw 

auto mag op uw plek geparkeerd 

worden. Wij vinden het leuk u te 

groeten bij vertrek en te informeren of 

u het naar uw zin heeft gehad. Komt u 

nog even langs op de receptie?

BARBECUE
Op onze camping is het toegestaan 

te barbecueën met een gas- of 

elektrische barbecue of op kolen. Bij 

tijden van droogte kan barbecueën 

op houtskool en gas door de 

beheerder worden verboden.

BEZOEK
Ook uw bezoek is bij ons 

van harte welkom. De auto 

kan geplaatst worden op de 

bezoekersparkeerplaats. Wij 

verzoeken uw gasten vriendelijk 

hun huisdieren thuis te laten.

DRINKWATER
Het water uit de kranen op 

de camping is drinkbaar. 

Houd er wel rekening mee 

dat zuiveringstechnieken en 

kwaliteitsnormen in Frankrijk anders 

zijn dan in Nederland en België. Het 

water kan dus anders smaken dan 

thuis. Fransen kiezen er zelf vaak 

voor om water uit flessen te drinken.

ELEKTRICITEIT
Voor de elektriciteitsaansluiting 

heeft u een eurostekker nodig. Bent 

u deze vergeten? Geen nood, op 

de receptie verhuren wij ze ook. Op 

uw kampeerplaats heeft u 6 ampère 

stroom.

FIETSEN EN WANDELEN
De Fransen zijn niet gewend aan 

fi etsers op de weg. Aangeraden 

wordt om de aangegeven fi etspaden 

te gebruiken. Wandelroutes vindt u 

verderop in het magazine. Neem bij 

warm weer voldoende drinkwater mee.

FUNCARD
De RCN-funcard ligt voor iedereen van 

3 t/m 17 jaar bij aankomst klaar. In het 

programme d’animation lees je wat je 

allemaal met de funcard kunt doen. Op 

vertoon van de funcard eten kinderen 

t/m 12 jaar gratis een 3-gangen 

kindermenu mee in ons restaurant!  

HORECA
Ons gezellige restaurant is een 

uitstekende plek voor een smakelijke 

lunch of een heerlijk etentje. Voor 

een vriendelijke prijs haalt u een 

dagschotel of een ovenheerlijke 

pizza. Natuurlijk kunt u hier ook 

terecht voor een kopje koffie, een 

ijscoupe of een verkoelend glas bier. 

Snacks, frites en ijs kunt u kopen 

in de snackbar. In de croissanterie 

zijn verse croissants, broodjes en 

stokbroden te koop. 

Banken en postzaken

Pinnen is alleen mogelijk in de 

supermarkt in Trélévern. De 

dichtstbijzijnde pinautomaat vindt u 

in Louannec. De post die voor onze 

gasten binnenkomt is op de receptie 

op te halen. U kunt de te versturen 

post afgeven op de receptie.

Markten

Altijd ’s ochtends tot ongeveer 

12.30 uur.

• Maandag: Trégastel

• Dinsdag: Paimpol

• Woensdag: Tréguier

• Donderdag: Lannion (grootste en 

gezelligste markt van de streek)

• Vrijdag: Perros-Guirec

• Zaterdag: Penvénan

• Zondag: Plougrescant

Openingstijden winkels

In Frankrijk wordt tussen de middag 

uitgebreid gegeten. Over het 

algemeen zijn de openingstijden van 

9.00 tot 12.00 uur en van 14.00 tot 

19.00 uur. Supermarkten zijn in het 

hoogseizoen doorgaans open van 

8.00 tot 20.00 uur. 

Recreatiedienst

Gedurende het hoogseizoen 

wordt er op enkele zondagen 

een recreatiedienst gehouden 

met kindernevendienst (beide 

in het Nederlands). Tevens is de 

mogelijkheid om een dienst in de 

omgeving bij te wonen, wij wijzen 

u graag de weg naar een kerk in 

de buurt.

Supermarkt

In Trélévern zit een kleine 

supermarkt. De dichtstbijzijnde 

supermarkt is de Carrefour 

in Penvénan. In Lannion zijn 

meerdere grote supermarkten 

die staan aangegeven langs de 

autoweg.

Taxi en trein

Het treinstation is in Lannion. 

Van hieruit kunt u naar Guingamp, 

Rennes en door naar Parijs 

(3,5 uur). Mocht u van een taxi 

gebruik willen maken, komt u dan 

even langs op de receptie.

HANDIGE ADRESSEN IN DE OMGEVING 
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HANDIG OM TE WETEN

INTERNET
Op het hele terrein hebt u draadloos 

toegang tot internet. U betaalt 

hiervoor per tijdseenheid een kleine 

vergoeding. U kunt het internet 

gebruiken voor email en surfen op 

internet (bijvoorbeeld het opzoeken 

van informatie over de uitstapjes in de 

omgeving). De verwerking van grote 

bestanden en het verwerken van veel 

data via de draadloze verbinding, is 

beperkt mogelijk. Een internetticket is 

verkrijgbaar op de receptie.

MILIEU EN AFVAL
Uw afval kunt u kwijt in de containers 

bij de uitgang van de camping. Wij 

vragen u vriendelijk het afval te 

scheiden. Lege batterijen kunt u op 

de receptie inleveren.

RECREATIE
Het recreatieteam verzorgt van mei 

tot september de leukste activiteiten 

voor kinderen tot 12 jaar. Van een 

voetbaltoernooi tot knutselen en van 

bingo tot een spannende speurtocht. 

Het complete programma kunt u 

afhalen op de receptie. 

SANITAIR
De warmwatervoorziening is 

inbegrepen in de prijs van de 

kampeerplaats, u heeft geen 

muntjes nodig. U kunt uw 

chemisch toilet legen op de 

daarvoor bestemde plaats bij 

het centrale sanitairgebouw. In 

het sanitairgebouw vindt u een 

babyruimte en een ruimte

voor rolstoelgebruikers.

SPORT EN SPEL
Op onze camping is een 

kinderspeelplaats en er zijn 

trampolines. Voor een potje tafeltennis 

zijn batjes te leen op de receptie.

TECHNISCHE STORINGEN
Natuurlijk kunnen er tijdens uw verblijf 

technische storingen optreden. U 

kunt dit melden op de receptie. Onze 

technische medewerkers verhelpen 

het zo snel mogelijk. Na sluiting 

van de receptie kunt u in dringende 

gevallen uw storing melden via ons 

noodnummer: 0033 633 775 526.

TOEZICHT
Op het terrein wordt toezicht 

gehouden door onze medewerkers. 

Zij zorgen ervoor dat regels en 

afspraken nageleefd worden.

TV
Er is een televisie aanwezig in 

het restaurant voor speciale 

gelegenheden zoals EK/WK voetbal, 

Tour de France, Formule 1 en 

speciale nieuwsberichten.

WASSERETTE
Voor uw vakantiewas kunt u terecht 

in onze wasserette, u kunt hiervoor 

muntgeld gebruiken. Het universele 

wasmiddel is bij de prijs inbegrepen 

en wordt automatisch toegevoegd.

ZWEMBAD
Baantjes zwemmen is mogelijk van 

9.00 tot 9.30 uur. De rest van de 

dag is het zwembad voor recreatieve 

doeleinden geopend. Kijk ook in 

het programme d’animation voor 

activiteiten in het zwembad.

VOLG JE FAVORIETE 
VAKANTIEBESTEMMING 
OOK ONLINE!

Beleef nog meer vakantie plezier 

op onze officiële Facebookpagina. 

 

Als ‘Volger van RCN’ heb je diverse 

aantrekkelijke voordelen:

• kortingen exclusief voor onze 

volgers

• spannende ‘doe mee & win’ acties

• leuke foto’s, video’s en ervaringen

• handige tips voor tijdens je 

verblijf

Wil jij hier ook van mee profiteren? 

Word dan vandaag nog volger!

  facebook.com/rcnvakantieparken

  twitter.com/rcnvakantie
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VAKANTIEPRET
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VAKANTIEPRET
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EEN PRETTIG VERBLIJF

Enkele regels om uw verblijf zo 

aangenaam mogelijk te maken.

Op alle kampeerovereenkomsten 

is de Franse wetgeving van 

toepassing.

 

• Per plaats of accommodatie is één 

parkeerplaats beschikbaar.

• Op een deel van het kampeerterrein 

en in een aantal accommodaties 

mag u tegen vergoeding een 

huisdier meenemen. Bij aankomst 

op de camping ontvangt u een 

hondenpenning. Op het terrein 

vragen wij u het huisdier altijd 

te hebben aangelijnd. U kunt uw 

huisdier buiten het terrein uitlaten.

• In verband met ieders veiligheid 

wordt er op de camping door auto’s 

en motoren stapvoets gereden.

• Tussen 23.00 uur en 7.00 uur heerst 

er rust op het terrein. Gedurende 

die tijd is het gebruik van radio’s 

e.d. en het rijden van auto’s en 

motoren niet toegestaan.

• Radio’s en andere geluidsbronnen 

zijn toegestaan in accommodatie, 

caravan of tent, mits zij niet voor 

andere gasten hoorbaar zijn.

• Om de veiligheid voor onze 

gasten zoveel mogelijk te kunnen 

garanderen is open vuur en het 

gebruik van vuurkorven niet 

toegestaan. Tijdens droge periodes 

kan de campingbeheerder het 

gebruik van barbecues, tuinfakkels 

of waxinelichtjes verbieden.

• Het gebruik van alcohol is 

toegestaan in de horeca-

gelegenheden en bij de eigen 

accommodatie of kampeerplaats.

• U heeft voor uw kampeermiddel 

plm. 1/3 van de plaats ter 

beschikking. Dit is inclusief twee 

eventueel bij uw tent of caravan te 

plaatsen bijzettentjes (shelters). 

Bij een verhuuraccommodatie mag 

u één bijzettentje van maximaal 

2 personen plaatsen, mits het 

maximaal aantal toegestane 

personen niet wordt overschreden. 

Eén partytent is toegestaan 

(m.u.v. shelterplaatsen), mits deze 

bij afwezigheid (= als men niet 

overnacht) afgebroken wordt en 

komt i.p.v. één bijzettent of luifel. 

De partytent mag de doorgang niet 

belemmeren en mag niet hinderlijk 

zijn voor andere gasten.

• Wij vragen u om kleine kinderen te 

begeleiden bij het bezoek aan toilet 

en douche.

• Afval dient gescheiden te worden 

(glas, plastic en verpakking, papier) 

in de daartoe bestemde containers.

• Chemische toiletten kunt u alleen 

leeg storten op de aangegeven 

punten.

• Wilt u het te verwerken afvalwater 

in uw caravan of tent opvangen in 

een emmer of jerrycan. Afvalwater 

kunt u in het chemisch toilet storten.

• Wilt u i.v.m. maaien en snoeien 

de kabels, snoeren en lijnen hoog 

ophangen.

• Het is de gasten niet toegestaan 

zonder toestemming van de 

beheerders te kappen, te snoeien, te 

graven, te planten of af te rasteren.

• U kunt gebruikmaken van propaan 

en butaan in goedgekeurde flessen. 

De aansluiting op een gasfles is 

toegestaan d.m.v. een goedgekeurde 

gasslang, die niet ouder mag zijn 

dan twee jaar. Het gebruik van 

LPG als brandstof voor koken of 

verwarming is niet toegestaan.

• De elektra-aansluiting bij uw 

kampeerplaats is beveiligd met een 

aardlekschakelaar.

• Wij vragen u om bij afwezigheid de 

elektrische apparaten en gasflessen 

af te sluiten.

• Alle gebouwen op de camping zijn 

rookvrij.

• RCN kan niet aansprakelijk gesteld 

worden voor diefstal, beschadiging 

en ongevallen, anders dan waartoe 

wij wettelijk zullen zijn gehouden. 

U verblijft hier op eigen risico. 

Het spreekt vanzelf dat wanneer u 

schade veroorzaakt, wij u vragen 

deze te vergoeden.

• In geval van calamiteiten (brand/

overstroming) volgt u de instructies 

van de beheerder totdat bevoegde 

autoriteiten ter plaatse zijn om u te 

voorzien van nadere instructies.

• Wij doen er alles aan om uw vakantie 

zo plezierig mogelijk te maken. 

Sinds enkele jaren hanteren wij een 

gedragscode, die aangeeft dat grove 

inbreuk op het recreatiemilieu dat 

wij voor ogen hebben, kan leiden 

tot verwijdering van onze campings 

(de gedragscode is ter inzage 

beschikbaar op de receptie).

• We vinden het leuk als u langer 

blijft. Op de receptie kunnen ze u 

over de mogelijkheden informeren.

WIJ WENSEN U EEN 
PRETTIG VERBLIJF!
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PLATTEGROND

Receptie/ Restaurant

Bar/Terras/Wifi

Sanitair

Vuilinzamelplaats

1

2

3

4

La Manche

G0

G07

F11

F10 F

E07 E08

E06 E05

D24D25

D26

D08 D07 D06

A32

A44

A33

A29 A30

A31A28

A27 A25

A26B25B24B23B22B21

B16 B15 B14 B13

B12

B01

C07C06

B02B03B04

C03

B05B06

C02C01

C16
C15

C14

C13

C12

C12B

C11B

D19

D18

D15

D14

D11

D10C08

C09

C10

C10B

C11
D17

D16

D13

D12

D21BD21

D20

H01

H02

B11B10B09B08

B17

B07

B18

B20B19

A43

A45

A20 A19
A21

A

A4

A34

D23

D30D31

Uitgang

C17

4

3C05C04

N
4PE

4PEV

5PEV

6PEV

CH4PEV

Kampeerplaats met zeezicht

Kampeerplaats aan het water

Kampeerplaatsen

Sportveld

Speeltoestellen

Zwembad

ParkeerplaatsP
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PLATTEGROND

Faciliteiten

Horeca

• Restaurant met terras

• Snackservice

Recreatie

• Recreatieteam (van mei tot 

september. Tot 12 jaar)

• Georganiseerde wandelroutes 

(vóór- en naseizoen)

• Kinderspeelplaats 

• Trampolines

• Zwembad 98m² (verwarmd)

• Peuterbadje 15m² (verwarmd)

• Tafeltennis- en tafelvoetbaltafels

• Kiezelstrand

• Zandstrand (op 200m)

• Paardrijden op 10km 

• Vissen

Overige

• Wasserette

• Wifi  (kaarten verkrijgbaar op de 

receptie)

• Telefooncel

Ingang

G08

07

F12 F13

F09 F08 F06 F05
08

E04 E03 E02 E01

24

6 D05

A18 A17 A16

A15

A12

A11

A08

A07

A04

A03 A02

A05

A06

A09

A10

A13

A14

A01

A42 A41

A46 A47

A40

A48

A
39

34 A35 A36 A37 A38

3

D29

E09 E10
E11 E12

F14 F15 F16
F17

G03B

F03

G06
G05 G04

G09 G10 G11 G12 G13

g

F04

G03
3
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4PE  
4-persoons stacaravan met 

open keuken, TV, douche, 

toilet. Een slaapkamer met een 

tweepersoonsbed en een slaapkamer 

met twee eenpersoonsbedden. 

Terrasverwarming.

4PEV 
4 persoons stacaravan: 

een slaapkamer met een 

tweepersoonsbed en een 

slaapkamer met twee 

eenpersoonsbedden. Dit type is 

voorzien van een veranda.

ACCOMMODATIES
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CH4PEV
4 persoons chalet: een slaapkamer 

met een tweepersoonsbed 

en een slaapkamer met twee 

eenpersoonsbedden. Dit type is 

voorzien van een overdekte veranda.

ACCOMMODATIES

5PEV
5 persoons stacaravan met zeezicht 

en een terras. Een slaapkamer met een 

tweepersoonsbed en een slaapkamer 

met twee eenpersoonsbedden en een 

bed voor kinderen tot 10 jaar. Dit type 

is voorzien van een half overdekte 

veranda.

5PE
5 persoons stacaravan: 

een slaapkamer met een 

tweepersoonsbed en een 

slaapkamer met twee 

eenpersoonsbedden en een 

kinderbed voor kinderen tot 10 

jaar. Voorzien van een veranda 

met beperkt zeezicht.

Verhuuraccommodaties van hetzelfde type kunnen qua indeling verschillen.

6PEV
6 persoons stacaravan met 

3 aparte slaapkamers en 

een half overdekt terras. De 

keuken is voorzien van een 

vierpitsgasfornuis, koelkast en 

magnetron. De badkamer heeft 

een douche en wastafel. Apart 

toilet.
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ER OP UIT

Avonturenparcours klimmen tussen de 
bomen
Mogelijk op 5 verschillende klimniveaus, 
tot en met het echte Tarzanwerk. ‘Vivons 
perchés’ in Pleumeur-Bodou.

Bowlen
U kunt gaan bowlen in Bowling Eclipse in 
Lannion. 

Cité des telecoms
De gamers halen hun hart op met 
de interactieve games. Verder zijn 
er tentoonstellingen en is er een 
wetenschapstuin in Pleumeur-Bodou.

Dierentuin ‘Tregomeur’
De dierentuin, die dagelijks is geopend, 
heeft zich gespecialiseerd in dieren en 
planten uit Azië en Madagaskar. 

Gallisch dorp Pleumeur-Bodou
Ontdek hoe de Galliërs in de tijd van 
de Romeinen leefden in een Gallisch 
openluchtmuseum.

Château de Rosanbo
In Plouaret. Dit kasteel uit de 14e eeuw 
is nog steeds in bezit van de familie 

Op de volgende pagina’s vindt u een greep uit de mogelijkheden voor leuke uitstapjes. Voor meer informatie bent 

u van harte welkom op de receptie. Daar vindt u alle mogelijkheden in het folderrek en de receptiemedewerkers 

beantwoorden graag uw vragen.

Ploumanac’h
Langs de kusten van Bretagne staan 
rotsformaties die bestaan uit graniet. Langs 
de Côte de Granit Rose staan glanzende roze 
granietrotsen die een prachtig samenspel 
vormen met de zandstranden en de 
bouwwerken langs de kust. Dankzij de werking 
van wind en zeewater hebben sommige 
rotsformaties bizarre vormen aangenomen.

Royal Kids
In Lannion vindt u een indoor speelparadijs voor 
kleine kinderen. De ouders kunnen toezicht 
houden vanaf het centraal gelegen terras.

Spa forum
Ontspannings- en massagebaden 
(zeewater), sauna, infraroodsauna en 
hammam. In Trégastel.

Stranden
In Trévou-Tréguignec en Saint Michel-en-
Grève vindt u lange zandstranden, waar u 
schelpen kunt vinden, een verfrissende duik 
kunt nemen en lekker relaxen.

Watersportcentrum ‘Le Centre Nautique 
de Perros-Guirec’
U kunt hier alles verkrijgen om te gaan 
zeilen, kanoën of surfen.

Whiskybrouwerij
Maak in vogelvlucht het proces mee van 
begin tot eind van het whisky brouwen en 
ga daarna uiteraard proeven! Distellerie 
Warenghem in Lannion. 

Zeeaquarium Trégastel ‘Aquarium Marin’
Ontdek de onderwaterwereld!

Zwembad Ti Dour
Een dagje geen zin in zon? Neem een 
duik in het overdekte zwembad met een 
recreatiebad en sportbad in Lannion.

Rosanbo. Sinds 1958 zijn de verschillende 
stijlkamers open voor publiek. 

Les Jardins de Kerdalo in Trédarzec
De romantische tuinen van Kerdalo, 
ontworpen door prins P. Wolkonsky 
in 1965, zijn een echte aanrader voor 
tuinliefhebbers. 

Les Sept Îles – zeven eilanden
Rondvaart Les Oiseaux Marins, l’archipel des 
Sept-Îles en de Côte de Granit Rose. Vertrek is 
vanaf Perros-Guirec, de rondvaart duurt 2 uur.

Menez-Hom
Met zijn 330 meter is de berg Menez-Hom 
een van de hoogste punten van Bretagne. 
Een dode vulkaan die zeker een bezoek 
waard is. Na een makkelijke beklimming heeft 
u een uitzonderlijk uitzicht op de omgeving.

Hel van Plougrescant
Zuidelijk van Île Loaven (Plougrescant) ligt 
een baai die ook wel ‘hel van Plougrescant’
wordt genoemd. Op stormachtige dagen 
wordt duidelijk waarom.

Planetarium Bretagne
De geheimen van de hemel en het 
omniversum worden hier in 3D onthuld. 
In Pleumeur-Bodou.

Diversen
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WAAR VINDT U ONS?

Per auto:

Via Antwerpen of Brussel naar 

Lille: vervolgens via Amiens, 

Rouen naar Caen. Op de A84 

neemt u afslag n° 34 richting 

Saint-Brieuc. Na circa 90 km gaat 

u de N12 op, nog steeds richting 

Saint-Brieuc. Na circa 40 km 

(even voorbij Guingamp) gaat u 

de D767 op richting Lannion. In 

Lannion volgt u de borden richting 

Trélévern (D38). In Trélévern 

aangekomen blijft u rechtdoor 

rijden tot in het dorp. Volg de 

bordjes naar RCN Port l’Epine 

(links langs de kerk naar beneden 

richting de zee). Aan het einde 

van de weg komt u op een grote 

parkeerplaats aan zee. Parkeer 

hier en volg lopend het bord naar 

de receptie van de camping.

Wij raden u aan een goede 

gedetailleerde wegenkaart mee te 

nemen.

Afstand vanaf Utrecht ca. 950 km.

N12

Perros-Guirec

Trélévern

Roscoff

Brélidy

Port l’Epine

Lannion

Morlaix

E50

Pleumier-Bodou

Trégastel

Guingamp

ER OP UIT

Duur: 1 uur
Beschrijving: Rondje Port l’Epine & 
Nantouar
• Loop aan de kant van de zee de 

camping af en sla direct linksaf (ga 
niet het strand op).

• Loop door totdat u het trappetje 
omhoog kunt nemen.

• Loop dit pad alsmaar rechtdoor (de 
zee aan uw rechterhand).

• Sla bij de eerste splitsing rechtsaf 
naar beneden.

• Wanneer u beneden bent 
aangekomen gaat u linksaf.

• Dan weer direct links aanhouden de 
verharde weg op.

• Loop de weg alsmaar rechtdoor 
(stijgend en een klein beetje 
afbuigend naar links).

• Sla op de kruising linksaf naar ‘Route 
Leslac’h’.

• Houd bij de T-splitsing rechts aan.
• Bij de kruising links afslaan naar ‘Le 

Rhun’.
• Op de T-splitsing rechtdoor blijven 

lopen. Voor een mooi uitzicht slaat u 
hier even linksaf naar ‘Hent Nerwiou’ 
hier staat een bord ‘doodlopende weg’. 
Sla dan direct het 1e pad rechtsaf, 
dat is een overharde weg en loop een 
stukje door. Daar aangekomen kijkt u 
prachtig over de zee. Loop weer terug.

• Blijf op de kruising rechtdoor lopen 
‘Rue du Tantad’.

• Sla op de splitsing linksaf ‘Vieille 
Côte de Port l’Epine’.

• Loop door tot beneden en sla weer 
linksaf naar de camping.

Duur: 35 minuten
Beschrijving: frisse neus halen
• Loop aan de kant van de zee de 

camping af en sla direct linksaf (ga 
niet het strand op).

• Loop door totdat u het trappetje 
omhoog kunt nemen.

Wandelingen • Loop dit pad alsmaar rechtdoor (de 
zee aan uw rechterhand).

• Sla bij de eerste splitsing rechtsaf 
naar beneden.

• Wanneer u beneden bent 
aangekomen gaat u linksaf.

• Dan weer direct links aanhouden de 
verharde weg op.

• Neem de eerste afslag links, dit 
is een klein paadje met 2 houten 
hekjes.

• Loop dit pad alsmaar rechtdoor (de 
zee is uw aan de linkerhand) en u 
arriveert weer terug op de camping.

Duur: 30 minuten
Beschrijving: klimmen & klauteren.
Tip: doe goede stevige schoenen aan.
• Ga bij de vuilinzamelplaats op 

de camping rechtsaf en volg het 
blauwe bord met de witte pijl.

• Neem het 1e kleine paadje rechtsaf 
en loop alsmaar rechtdoor.

• Sla bij het informatiebord linksaf, 
dit is een heel klein paadje naar 
beneden.

• Loop het kiezelstrand op en ga 
linksaf.

• Let op: u loopt hier alleen over 
keien en stenen, dus goed 
oppassen!

• Loop alsmaar door totdat u weer bij 
de camping bent.

Duur: 20 minuten
Beschrijving: frisse neus halen
• Ga bij de vuilinzamelplaats op 

de camping rechtsaf en volg het 
blauwe bord met de witte pijl.

• Volg de asfaltweg; de weg 
maakt een bocht linksom op het 
schiereiland.

• Loop alsmaar door totdat u weer bij 
de camping bent.
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Onder voorbehoud van wijzigingen en drukfouten.

Gratis Funcard 
voor kids

Kinderen eten gratis!

RCN-voordeelpas 
voor 50-plussers
Als 50-plusser profi teert u met de RCN voordeelpas van 

interessante aanbiedingen, zoals korting op de huur van een 

kampeerplaats of accommodatie. Na iedere vakantie van 

minimaal 3 nachten ontvangt u een stempel op uw stempelkaart. 

Hiermee spaart u voor een gratis kampeervakantie of een korting 

op een bungalowvakantie, die kan oplopen tot € 230! 

Alle kinderen van 3 t/m 17 jaar ontvangen van 

28 maart tot 27 oktober 2014 een gratis Funcard. 

Hiermee krijgen zij korting op leuke activiteiten en gratis lekkere 

extraatjes. Alle parken bieden diverse activiteiten aan. Ga op jacht 

naar fossielen, klimmen, zeilen, zwemmen... en natuurlijk 

hebben we het allerleukste recreatieteam! 

Wanneer u gezellig met het hele gezin in het restaurant 

komt eten, eten uw kinderen (t/m 12 jaar) gratis een 

3-gangen kindermenu met u mee! Kinderen kunnen zelf 

een voor,- hoofd- en nagerecht kiezen uit de speciale 

Smulkaart. Dit geldt het hele seizoen voor de vakantieparken 

in Nederland en Frankrijk m.u.v. RCN le Moulin de la Pique 

(alleen voor/naseizoen) en tijdens wielerevenementen op 

RCN Belledonne.

WWW.RCN.NL

FUNCARD

cardcacacacacacacacaa ddddddrrdarrdrdrdrdrrrdddddrdrdrd
FUN

WWW.RCN.NL

voordeelpas

GRATIS

Als welkomstcadeautje 
ontvangen alle kinderen 
tot 3 jaar een leuke knuffel!

GRATIS

!

Jaar van uitgave 2014.


