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Panoramacamping in een 
Panoramacamping in een 
    historische en natuurlijke omgeving
    historische en natuurlijke omgeving
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Belangrijke telefoonnummers

NOODGEVALLEN EN EHBO
Waarschuwt u in geval van nood altijd de receptie. 
Buiten de openingstijden belt u het noodnummer 
van de camping: 0033 614 573 508. Wij doen de 
slagboom open en zorgen voor begeleiding van 
de hulpverlening naar uw plaats of accommodatie. 
Ook kunnen onze medewerkers zo nodig eerste 
hulp verlenen.

Algemeen alarmnummer 112

Brandweer 18
Ambulance 15
Politie 17
ANWB steunpunt Lyon 0033 472 171 212

Huisartsenpost
Dr. Cadilhac in Nant
0033 565 622 564

Apotheek
In St. Jean du Bruel
0033 565 622 612
In La Cavalerie
0033 565 627 172

Tandarts
Dr. Brager in La Cavalerie
0033 565 627 128
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WELKOM

Bonjour et Bienvenue. 

Via dit informatiemagazine willen wij u wegwijs maken en kan de (voor)pret beginnen!

Camping Val de Cantobre een bedrijf vol historie, gelegen in een geweldig natuurgebied, waar het nog echt 

rustig is en de nachten nog donker zijn! 

De camping combineert de luxe van het huidige tijdperk met het historische van de gebouwen. De basis van de 

camping is een middeleeuwse boerderij; hierin bevinden zich o.a. de receptie, het restaurant en de bar.

Bij aankomst ontvangt u van ons een apart informatieboekje met autoroutes en bezienswaardigheden om de 

omgeving mee te verkennen. Samen met dit informatiemagazine geeft het u een goed beeld van de mogelijkheden 

op en rondom de camping. Maar weet, dat u met alle vragen bij ons en onze medewerkers terecht kunt.

Wij staan, samen met ons team, voor u klaar om u een onbezorgde vakantie te bieden en wensen u een 

onvergetelijk verblijf toe op RCN Val de Cantobre. Ontspan en geniet!

Ellen & Jeroen Knip

Beheerders

Een warm welkom op RCN Val de Cantobre!

Het team van RCN Val de Cantobre
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FIETSEN EN WANDELEN
Onze omgeving is geweldig om te fi etsen 

wanneer u een geoefende mountainbiker 

of wielrenner bent. Mountainbikes voor 

volwassenen zijn te huur op de camping 

in juli en augustus. Ook organiseert het 

buitensportbedrijf leuke fi etstochten over het 

plateau. Direct vanaf de camping lopen er al 

gemarkeerde wandelpaden. Daarnaast is er in 

het voorseizoen een wandelgids aanwezig, die u 

graag meeneemt de omgeving in.

PARAPENTEN
Tandem parapentvlucht, samen met een 

professionele instructeur. Ontdek Millau, het 

viaduct en het nationalepark 'Grand Causses' 

vanuit de lucht, het is geweldig!

Een van de vertrekpunten ziet u hier op de foto. 

Voor iedereen van 5 tot 85 jaar.
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VAKANTIEPRET

     Ontspanning én               Ontspanning én          
              uitdaging              uitdaging



Banken en postzaken

In Nant is er naast restaurant ‘Le 

Petit Nantais’ een pinautomaat 

van Credit Agricole. Er is in het 

gemeentehuis (Mairie) van Nant 

een postkantoor. De post die voor 

onze gasten binnenkomt is op 

de receptie op te halen. U kunt 

te versturen post afgeven op de 

receptie of in de gele brievenbus 

naast de receptie deponeren.

Bus en taxi

De bushalte is 18 km vanaf de 

camping in La Cavalerie. Het 

treinstation is 35 km van de 

camping in Millau. Mocht u van een 

taxi gebruik willen maken, komt u 

dan even langs op de receptie.

Campingwinkel

Op de camping is een 

campingwinkel. Hier kunt u elke 

ochtend vers brood afhalen. 

Daarnaast zijn er Franse en 

buitenlandse kranten te verkrijgen en 

vindt u er een zeer ruim assortiment 

aan eerste levensbehoeften.

Kerk en recreatiedienst

Gedurende het hoogseizoen is er 

een aantal keer een recreatieviering 

op de camping. De tijden en 

data staan in het programme 

d’animation vermeld.

• Nant: Katholieke kerk zondag 

11.00 uur

• Millau: Protestantse kerk zondag 

10.00 uur

Markten

• dinsdagochtend: Nant

• woensdagochtend: Millau

• woensdagavond: Montredon 

(alleen in juli en augustus)

• vrijdagochtend : Millau

• zaterdagochtend: St. Affrique

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 15.00 tot 19.00 

uur. Supermarkten zijn in het 

hoogseizoen doorgaans open van 

9.00 tot 20.00 uur.

HANDIG OM TE WETEN

AANKOMST & VERTREK 
ACCOMMODATIE
Welkom in uw accommodatie. De 

sleutel ontvangt u bij de receptie. 

Indien u wilt kunt u bedlinnen 

huren via de receptie, gelieve dit 

vooraf te reserveren. Bij uw vertrek, 

voor 10.00 uur, levert u de sleutel 

weer in bij de receptie. Vertrekt u 

buiten de openingstijden van de 

receptie, meldt het de dag voor 

vertrek op de receptie.

AANKOMST & VERTREK 
KAMPEERGASTEN
Welkom op uw kampeerplaats. Uw 

auto mag op uw plek geparkeerd 

worden of op de centrale 

parkeerplaats bij de entree van de 

camping. Indien u dat wenst is er 

de mogelijkheid dat uw caravan 

met een tractor naar uw plaats 

wordt gebracht. 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
U kunt barbecueën bij uw 

accommodatie of op uw kampeer-

plaats. Bij tijden van droogte kan 

barbecueën op houtskool en gas 

door de campingbeheerders worden 

verboden.

BOEKEN
In onze bibliotheek, op de 

receptie, vindt u een behoorlijk 

aantal boeken. Er is ook een leuke 

verzameling kinderboeken.

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 Franse stekker of 

eurostekker nodig. Bent u deze 

vergeten? Geen nood, in onze 

campingwinkel verkopen wij ze 

ook of u kunt er een lenen bij de 

receptie. Op uw kampeerplaats 

heeft u 6 ampère stroom.

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 mee in ons restaurant!

GAS
In onze campingwinkel zijn 

azuurblauwe campinggasflesjes 

te koop. De bekende grotere 

Nederlandse gasflessen met butaan 

of propaan zijn niet in Frankrijk 

te verkrijgen. Het is niet mogelijk 

de Nederlandse gasflessen bij te 

vullen, doordat de gasaansluitingen 

niet overeenkomen.

HANDIGE ADRESSEN IN DE OMGEVING 
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HORECA
Ons gezellige restaurant is een 

uitstekende plek voor een heerlijk 

diner. Voor een vriendelijke prijs 

haalt u een dagschotel of een 

ovenheerlijke Italiaanse pizza. Op 

ons terras kunt u ook terecht voor 

een kopje koffie, een verkoelend glas 

bier of een lekker fris ijsje. Iedere 

dag is er een andere afhaalmaaltijd 

en dagmenu beschikbaar. U kunt 

uiteraard ook à la carte eten. 

Snacks, frites en ijs kunt u kopen 

in de snackbar. In de croissanterie 

zijn verse croissants, broodjes en 

stokbroden te koop. 

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. Kaartjes zijn 

verkrijgbaar op de receptie.

JEUGD
Speciaal voor de jeugd die nog laat 

in de avond bij elkaar wil zijn is er de 

mogelijkheid om op de binnenplaats 

achter de animatiezaal te blijven 

“hangen”. Wanneer iedereen er 

voor zorgt dat de sfeer gezellig 

blijft, mag hier gebruik van worden 

gemaakt. In het hoogseizoen is er 

iedere dag een activiteit voor de 

jeugd. Dit kan een feestavond zijn of 

een sportactiviteit. In de omgeving 

zijn geweldige activiteiten voor de 

jeugd. Vraag er gerust naar op de 

receptie. Er is 1 keer per week een 

gezellige avond op het plein. Disco’s 

zijn er af en toe. Na 23.00 uur dient 

het rustig te zijn op de camping.

MILIEU EN AFVAL
Naast de parkeerplaats bij de 

ingang van de camping vindt u het 

afvalstation. Wij vragen u vriendelijk 

het afval te scheiden en uw afval 

IN de containers te doen en niet er 

naast te zetten. Grijze container met 

gele deksel: plastic (o.a. flessen), 

blik, papier en karton. Bruine 

container met bruine deksel: overig 

huisvuil. Glascontainers voor het 

glas. Lege batterijen kunt u op de 

receptie inleveren.

HANDIG OM TE WETEN
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HANDIG OM TE WETEN

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

RECREATIE
Het recreatieteam verzorgt van mei 

tot september de leukste activiteiten 

voor alle leeftijden. Van een 

voetbaltoernooi tot knutselen en van 

bingo tot een spannende speurtocht. 

Het complete programma kunt u 

afhalen op de receptie. Boven de 

receptie vindt u onze recreatiezaal. 

Er is ook een speelhal met een 

pooltafel, tafelvoetbal en andere 

spelen. Kijk ook in het programme 

d’animation voor de activiteiten 

die we in deze zaal organiseren. 

Via de receptie kunt u allerlei 

gezelschapsspelletjes lenen.

SANITAIR
De warmwatervoorziening is 

inbegrepen in de prijs van de 

kampeerplaats, u heeft geen muntjes 

nodig. In de 2 sanitairgebouwen is 

een babyruimte en het chemisch 

toilet. Een speciale ruimte voor 

rolstoelgebruikers vindt u in het 

sanitairgebouw naast het zwembad.

SPORT EN SPEL
Op de camping zijn verschillende 

speeltoestellen en o.a. een multi-

sportterrein en tafeltennistafels. 

Tevens is er een jeu-de-boulesbaan 

met schitterend uitzicht en een 

midgetgolfbaan. Materiaal zoals clubs 

en balletjes zijn tijdens openingstijden 

te huur op de receptie.

TECHNISCHE STORINGEN
Eventuele technische storingen 

melden bij de receptie. Onze 

technische medewerkers helpen u 

graag en snel. Na sluiting van de 

receptie meld u storingen via ons 

noodnummer: 0033 614 573 508.

TOERISTISCHE INFORMATIE
Op de receptie is een ruim aanbod 

aan folders met toeristische 

informatie over de omgeving. De 

receptiemedewerkers beantwoorden 

graag uw vragen.

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 voor 

speciale gelegenheden zoals EK/WK 

voetbal, Tour de France, Formule 1 

en speciale nieuwsberichten.

VRIEZER
In onze winkel staat een vriezer voor 

uw koelelementen. Vergeet niet uw 

naam op de elementen te zetten.

WASSERETTE
Voor uw vakantiewas kunt u 

terecht in onze wasserette. U heeft 

hiervoor geen speciale munten 

nodig, betaling gaat via de centrale 

betaalautomaat in de wasserette. 

Het universele wasmiddel is bij 

de prijs inbegrepen. Er is tevens 

een strijkplank met strijkijzer 

beschikbaar.

ZWEMBAD
We hebben drie zwembaden op de 

camping. Het grote zwembad is 

verwarmd en is ’s ochtends vanaf 

09.00 uur een half uurtje speciaal 

open voor “banentrekkers”.
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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 toe-

gestaan in de horecagelegenheden 

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 bij afwezigheid (= als men niet 

overnacht) afgebroken 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 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 fl essen. 

De aansluiting op een gasfl es 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 gasfl essen 

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 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!

EEN PRETTIG VERBLIJF
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In samenwerking met het buitensport 

bedrijf Roc & Canyon zijn vele sportieve 

mogelijkheden waaronder; klimmen 

& abseilen, avonturenparcours met 

tyroliennes, canyoning, via ferrata, 

bungeejumpen, speleologie, raften (bij 

voldoende water), kanoën en standup 

padle. Op de receptie informeren wij u 

graag over alle mogelijkheden.

VAKANTIEPRET
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      Actief      Actief
            in de natuurin de natuur
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CANYONING SANS CORDES
Glij van natuurlijke glijbanen, spring van 

rotsen (als je durft) en drijf mee met 

stroomversnellingen. Het is een natuurlijke 

wildwaterbaan in de 'Haute Dourbie Gorge'. Een 

geweldige belevenis. Dit alles onder begeleiding 

van een gids.

VAKANTIEPRET
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      Een tocht      Een tocht
           door de rivier           door de rivier
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Receptie

Receptie Touroperator

Winkel/ Bar/ Snackbar

Recreatiezaal

Restaurant

Sanitair

Vuilinzamelplaats

Voetpad Nant

Voetpad Le Martoulet Plateau 

Voetpad Le Martoulet Plateau

Sportveld

Speeltoestellen

Jeu de boules

Tafeltennis

Zwembad

Wasmachines en drogers

Midgetgolf

Parkeerplaats

PLATTEGROND
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172 Faciliteiten

Horeca

• Restaurant

• Bar

• Snackbar

Recreatie

• Zwembad met 2 peuterbaden

• Driedubbele waterglijbaan

• 40 meter lange wildwaterbaan

• Recreatieteam (van mei tot 

september)

• Multi-sportterrein

• Tafeltennistafels

• Minigolf

• Jeu-de-boulesbaan

• Pooltafel

• Recreatiezaal

• Speeltoestellen

• Natuurwandelingen o.l.v. een gids 

(26 mei - 21 juni)

Overige

• Campingwinkel

• Wasmachines en drogers

• Internetvoorziening en Wifi -hotspot 

(kaarten verkrijgbaar op de receptie)

• Aangepast sanitair voor 

rolstoelgebruikers

1

2

3

4

5

6

7

A

B

C

Stacaravan Touroperator

4VCV

4VCV+

4VCV Panorama

6VCV

Chalet CH5VCV

Kampeerplaatsen

P

      Een tocht
           door de rivier
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4VCV
4-persoonsstacaravan met keuken met 

een vierpitsgasfornuis, koelkast en 

magnetron. Een douche met wastafel en 

een apart toilet, een slaapkamer met een 

tweepersoonsbed en een slaapkamer met 

twee eenpersoonsbedden. En voorzien van 

een veranda met terrasmeubilair en een 

barbecue.

4VCV+
Een ruime 4-persoonsstacaravan met 

een woonkeuken en een gezellige zit-/

eethoek. Een slaapkamer met een 

tweepersoonsbed en een slaapkamer met 

twee eenpersoonsbedden. Verder is er een 

badkamer met douche en wastafel en een 

apart toilet. En voorzien van een veranda 

met terrasmeubilair en een barbecue.

ACCOMMODATIES
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ACCOMMODATIES

4VCV PANORAMA

NIEUW: Luxe 4-persoonsstacaravan 

met zonneterras op het dak! Open 

keuken met vaatwasser, ruime 

woonkamer, douche en apart 

toilet. Een slaapkamer met een 

tweepersoonsbed en een slaapkamer 

met 2 eenpersoonsbedden. En 

voorzien van een veranda met 

terrasmeubilair en een barbecue.

CH5VCV
5-persoonschalet met 

keuken, douche, apart toilet, 

een slaapkamer met een 

tweepersoonsbed, een slaapkamer 

met 2 eenpersoonsbedden en een 

hoogslaper. En voorzien van een 

veranda met terrasmeubilair en een 

barbecue.

6VCV
6-persoonsstacaravan met keuken 

met een vierpitsgasfornuis, koelkast 

en magnetron. Een douche, een 

apart toilet, een slaapkamer 

met een tweepersoonsbed en 

twee slaapkamers met twee 

eenpersoonsbedden. En voorzien van 

een veranda met terrasmeubilair en 

een barbecue.

Verhuuraccommodaties van hetzelfde type kunnen qua indeling verschillen.

RCN Val de Cantobre
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RIVIER
De rivier is een prima alternatief voor het 

zwembad. Naast de receptie (voorbij de 

midgetgolfbaan) leidt er een trap naar de rivier 

de Dourbie. U kunt de rivier oversteken om naar 

het strandje te gaan. Dus niet via de brug, dan 

komt u bij de buren. Dammen bouwen is niet 

toegestaan, dit hindert de stroming van de rivier 

en tast hiermee het leefmilieu van vele dieren 

aan, waaronder de Europese bevers en ijsvogels. 

In de zomer is dit een ondiepe rivier. Zwemmen 

in de rivier is bij de camping dan ook niet 

mogelijk, maar met een schepnetje op zoek naar 

waterdiertjes, zorgt voor uren waterpret.

VAKANTIEPRET

RCN Val de Cantobre14

      Waterpret      Waterpret
            voor jong en oudvoor jong en oud
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Grotte de Dargilan
Een van de grootste ondergrondse zalen, een 
diversiteit aan vormen en kristallen en kleuren.

Grotte Aven Armand
Een treintje brengt u tot 60 meter onder 
de grond. Het is een zeer bijzondere grot, 
waarbij u kennis maakt met de speciale 
vormen van de stalagmieten, die u in weinig 
andere grotten aantreft.

Grotte Abîme de Bramabiau
Een nauwe kloof in een muur van rotsen, waar 
de rivier 'Bonjeur' uit tevoorschijn gutst vanuit 
de diepten der aarde. Via deze smalle ingang 
komt u binnen in de wonderen der aarde.

Noria, maison de l'eau 
(Huis van water), in deze oude watermolen 
ontdekt u het belang van de rivier de Dourbie 
(waar ook de camping aan ligt). Het is een 
interactief bezoek voor jong en oud, dat u in 
staat stelt het belang van het behoud van onze 
waterbronnen beter te begrijpen.
 
La Maison de Vautours
In het huis van de gieren, kunt u alles te 
weten komen over deze enorme aaseters 
(2m80 spanwijdte). Er is een terras waar u 
met grote verrekijkers de gieren kunt 'spotten' 
in de lucht of op het nest. Er zijn ook live 
videobeelden en u krijgt zicht op waarom 
ze in 1940 uitstierven en in 1981 opnieuw 
werden geïntroduceerd in dit gebied.
 
Roquefort kaas 
Deze kaas wordt vlakbij de camping gemaakt. 
Bij de organisatie 'Société' ontdekt u alle 
geheimen van deze kaas. Er is een manquette, 
een fi lm (engels ondertiteld), en u loopt door de 
kelders waar de kazen liggen opgeslagen.
 

Grotten

WAAR VINDT U ONS?

Met de auto via Parijs:

Na Clermont-Ferrand neemt u 

de A75 in zuidelijke richting. U 

steekt het viaduct bij Millau over 

(er wordt tol geheven) en neemt 

daarna afslag 47 richting Nant/La 

Cavalerie. U rijdt door het dorp La 

Cavalerie heen en volgt de richting 

Nant (14 km). In Nant staat Val de 

Cantobre links aangegeven. Na 4 

km ziet u de camping (op de D991) 

aan uw rechterhand liggen. 

Om het viaduct te vermijden kunt 

u ook via de N9 naar Millau rijden. 

Deze route is niet te adviseren met 

een caravan. Vanaf de A75 neemt 

u de afslag 45 richting Millau. Op 

elke rotonde volgt u Millau/Centre 

Ville. Op de rotonde waar u aan 

uw rechterhand supermarkt Géant 

ziet, gaat u ook rechtdoor. Op de 

volgende rotonde gaat u rechtsaf, 

waarna u over een spoorweg gaat. 

Bij de volgende rotonde slaat u 

linksaf richting Montpellier. Op de 

volgende rotonde gaat u links een 

brug over en vervolgens op de 

rotonde rechts richting Gorges de 

la Dourbie (D991). Op 27 km van 

Millau verwijderd, ligt de camping 

aan uw linkerhand. Let op dat u niet 

de weg naar het dorpje Cantobre 

inslaat, maar bij het volgende 

kruispunt afslaat.

Afstand vanaf Utrecht ca. 1150 km.

Toulon

Nîmes Sisteron
Orange

Le Vigan

Millau

Le Caylar

Béziers

Lyon

Clermont-Ferrand

Avignon

Aix-en-Provence

Côte d’ Azur

N7

Marseille

 Méditerranée

A 7

Montpellier

A75

N9

Lodéve

Nant
La Couvertoirade

Val de Cantobre

Informatie over activiteiten op en in de omgeving van de camping 

kunt u afhalen op de receptie. Dit is allemaal voor u verzameld in 

een mooi boekje. Hieronder een greep uit het aanbod.

Tempeliers- en Hospitaalridder-plaatsen
Rondom de camping liggen 5 tempeliersplaatsen, 
La Couvertoirade, La Cavalerie, Sainte Eulalie 
de Cernon, Viala du Pas de Jaux en Saint Jean 
d'Alcas. Via een prachtige dagtocht, rijdt u door dit 
stuk van de geschiedenis van de Middeleeuwen. 
Neem de tijd om te dwalen door de steegjes 
van de dorpjes. La Couvertoirade is een echte 
belevenis. Het is mogelijk om een rondleiding 
te doen met een audio guide (koptelefoon, ook 
in het Nederlands). Daarnaast treft u tal van 
kunstenaars, ambachtslieden en kooplieden 
aan. In juli en augustus zijn er regelmatig 
'tempeliersdagen' waarbij de dorpen volledig 
worden ondergedompelt in de Middeleeuwen. U 
treft dan mensen in klederdracht, oude spelen, 
riddergevechten aan. Bij de receptie van de 
camping kan men u meer vertellen over de data.
 
Montpellier le Vieux 
Kom genieten van deze spectaculaire en 
eigenaardige rotsformaties. 5 Wandelpaden, 
lopen door het gebied, met bewegwijzering ook 
in het Nederlands. Voor mensen die het op een 
minder sportieve manier willen bekijken, is er 
een toeristisch treintje, dat door een deel van 
het park rijdt.
 
Velorail 
Fietsen over een oude spoorlijn. U kunt genieten 
van een prachtig uitzicht en... soms even niet... 
dan gaat u door één van de tunnels. Er dienen 2 
volwassenen (18+) per fi ets te zijn. Daarnaast is er 
plaats voor max 3 kinderen op de bank). Gelieve 
deze activiteit tijdig te reserveren, zeker gedurende 
de zomermaanden.
 
Mircropolis 
Een bijzondere ontdekkingstocht in de 
fascinerende wereld van insecten. Een dag 
vermaak, dmv een 3D fi lm, interactieve muur, 
een vlindertuin, vleesetende planten, zie de 
ijverige mieren aan het werk, observeer een 
termietenheuvel van binnen, bekijk de wereld van 
de bijen. Een geweldige ervaring voor jong en oud, 
ook goed te doen, bij een dag minder mooi weer.

Diversen
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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

!

Onder voorbehoud van wijzigingen en drukfouten.
Jaar van uitgave 2014.


