
In het hart van de Hautes-Alpes…

Welkom op camping

www.camping-lepetitliou.com/nl

BARAT IER  -  LA C  DE  SERRE- PONÇON

HAUTE S- A LPE S  -  FRA NKR IJK

Het ademt er natuur



Met familie of vrienden, voor een heerlijk verblijf in de 
natuur, ontsnappen aan de drukte, ontdekken, avontuur 

of ontspanning!
Met rondom een uniek panorama, dichtbij de stad Embrun 

gelegen, ontdek de Hautes-Alpes en het Lac de Serre-Ponçon.

Probeer en ervaar alle buitenactiviteiten die het 
recreatiestrand, het meer, de bergachtige omgeving, de 
natuurparken van Queyras, les Ecrins en Mercantour, de 

rivieren de Durance en de Ubaye te bieden hebben. 

Ontdek ook de belangrijke culturele bezienswaardigheden en 
het lokale cultureel erfgoed.

Op camping Le Petit Liou staat de natuur centraal!

Dankzij een duurzame bedrijfsontwikkeling, bieden we u een 
verblijf dat respectvol is voor mens en milieu. Deze inzet wordt 

sinds 2009 met het Eco-label de Groene Sleutel beloond.

U vindt bij ons veel eersteklas diensten en een gevarieerd 
aanbod van ontspanningsactiviteiten.

En eerst en vooral vindt u nieuwe energie.

Le Petit Liou is een rustige, open plek, geschikt voor reünies, 
(familie)bijeenkomsten en voor een welverdiend nietsdoen.

www.camping-lepetitliou.com/nl

info@camping-lepetitliou.fr
00334 92 43 19 10

Camping Le Petit Liou - 05200 Baratier

Yasmine en Franck 

Le Petit Liou, 
     het ademt er                  !
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Een paar ideeën...
> In de lucht 
Parapente, ballonvaren, 
parachutespringen in Tallard, 
zweefvliegen, ultralight vliegen, 
bungy jumpen, kabelbanen…

> Op het water
kite surfen, windsurfen, paddle 
boarden, roeien, varen…

> Te voet
Alpinisme, klimmen, wandelen, 
via ferrata van Orres, 
schatzoeken, klimparcours in  
de bomen

> Op de fiets
De grote cols (de Galibier, 
de Izoard…), FFC erkende 
mountainbikeroute, bike park 
les Orres, elektrisch fietsen

> Wild water
Canyoning, rafting, 
kano en kajakvaren, 
wildwaterzwemmen…

> Natuur en Sportvissen
Meren en rivieren, ornithologie, 
botanische activiteiten, 
Natuurparken les Écrins en 
Queyras

> Festivals, evenementen  
& concerten
Trad’in festival, OutdoorMix 
festival, Triathlon van 
EmbrunMan, Biologische markt 
in Embrun

> Cultureel erfgoed om te ontdekken
Abbaye de Boscodon, Het Fort 
van Montdauphin, Kathedraal 
van Embrun…

> En ook nog
Les Orres, de Durance, Tallard, 
het recreatiestrand van Embrun, 
het meer, de parken…
 

> Voor de kleinsten 
Veel en gevarieerde activiteiten : 
Minigolf, recreatieplas, 
boomklimparcours, ezeltje rijden, 
manege, speurtochten…

Meer informatie  
vindt u op
camping-lepetitliou.com/nl

DE ACTIVITEITEN
Uitwaaierend over het hart van de Hautes-Alpes

Sportieve en culturele evenementen dicht bij de camping verlevendigen  
het seizoen. We zullen u adviseren over activiteiten en aanbieders  

die op uw wensen zijn afgestemd. Uitgebreide documentatie  
is ook verkrijgbaar bij de receptie.

BAR AT IE R  -  LAC  DE  S E R R E -P O NÇO N

HAUTES-ALPES  -  FRANKR IJK

camping
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Welkom op Le Petit Liou !
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wandelen en alpinisme

sportieve en recreatieve luchtvaartactiviteiten

ontdekken

grote sportieve evenementen

festivals en culturele evenementen

Het lac de  
Serre-Ponçon,  

dat is: de zee in de bergen,  
een paradijs  voor 
buitenactiviteiten !
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RECEPTIE, SERVICES  
EN ONTSPANNING
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 Medewerkers die luisteren naar uw wensen en persoonlijk advies geven 

DAGELIJKS 
WEERBERICHT

BIBLIOTHEEK
Gidsen, kaarten, 

boeken en 
tijdschriften

INFORMATIE 
OVER 

OPENBAAR 
VERVOER

UITLEEN VAN 
MATERIALEN

en planten- en 
vogelgidsen

INFORMATIE OVER 
DE ACTIVITEITEN 
GEDURENDE DE 

WEEK 
dagschotel van de 
snack, concerten, 

spektakels, 
activiteitenplanning 
van de kinderclub

PUNT MET TOERISTISCHE 
INFORMATIE 

Regionaal activiteitenaanbod, 
flyers en animatie

 Gemak voor het dagelijks leven 

WASSERETTE

UITLEEN VAN 
BABYMATERIALEN 
bedje, kinderstoel  

en babybadje

SPECIAAL  
- voor uw baby -

VERHUUR VAN 
koelkasten

VERHUUR VAN 
bedlinnen en 
handdoeken

 Snackbar en winkel 
HET RESTAURANT VAN LE PETIT LIOU 

een gezellige ruimte om heerlijk te eten en te ontspannen op het terras.  
U kunt onze verse- en streekproducten ontdekken, onze huisgemaakte 

pizza’s en ambachtelijk ijs proeven, snackmaaltijden, en uw dorst lessen met 
een grote keus aan ambachtelijke bieren en limonades…

Het winkeltje bied u biologische - , faire trade - en regionale producten,  
vers brood- en viennoiserie-service, uiteraard de eerste 
levensbenodigdheden en zelfs een Nederlandse krant.

De televisie biedt u de mogelijkheid de grote zomer  
sportevenementen samen te volgen.

 Recreatie voor groot en klein 
ONTSPANNEN OP LE PETIT LIOU 

Zwembad 
en terras

Verhuur 
van 

elektrische 
fietsen

Jeu-de-
boules-
baan

Tafeltennis-
tafels 

Tafelvoet-
balspel 

Spelletjes-
uitleen

(Badjes worden 
verkocht bij de 

receptie)

 Het zomerprogramma 
ANIMATIE, CONCERTEN EN VOORSTELLINGEN

In het hoogseizoen 
een live concert of een 
dansavond per week 

Bijzondere activiteiten 
zoals: openluchtbioscoop, 

verhalenverteller, 
voorstelling, sterren kijken

Jeu de boules concours, 
georganiseerd door onze 

gasten!

Het hart van de camping, een levendige plek  
voor uw inkopen, om uit eten te gaan en

gezellige momenten te beleven.

GRATIS 
1/2 uur bij de receptie

en in de snackbar

WIFI OP DE HELE CAMPING
Betaald, beveiligd en  
onbeperkte toegang  

(dagtarief, weektarief,  
gezinstarief)

GRATIS TELEFOON 
op vaste nummers

in Frankrijk
en in Europa

 Communiceren in alle eenvoud 

Een rijk scala aan services om uw vakantie  
te veraangenamen en te verrijken...

Openingstijden  
aangepast  

aan uw vakantie
Receptie  

8.30 - 12.00 uur en 13.30 - 20.00 uur  

(juli en augustus)

Zwembad  
10.30 – 19.00 uur  

(half juni – half september)

Snack  

7.00 – 22.30 uur  

(half juni – eind augustus)

Winkel  
7.45 – 20.30 uur  

(juli en augustus)

Wasserette  
non-stop (april- september)

Kinderclub  

9.30 – 12.00 uur en 14.00 – 17.00 uur  

(juli en augustus)  

Voorinschrijving niet nodig, kinderen kunnen  

gewoon meedoen als ze zin hebben.

> De natuurclub
Voor kinderen vaan 6 tot 13 jaar, met 
activiteiten gericht op milieueducatie.
Om plezier te hebben en te leren!
Kom en ga aan de slag met leuke 
natuurontdekking en wetenschappelijke 
workshops, beeldende kunsten, 
buitenspellen, thema-uitstapjes (goud 
zoeken, kennismaken met sportvissen, 
speurtochten, werken met natuurlijke 
materialen, insectendoos ...).
Een uniek activiteitenprogramma voor een 
duik in de natuur!

> Een speeltuin
met speeltoestellen voor groot  
en klein van onbehandeld acaciahout

> Een peuterbad
voor de allerkleinsten

> Veel vrije speelruimte op het terrein...
om heerlijk te spelen met vriendjes  
en vriendinnetjes

kom en maak heel veel vrienden !

Het kinder 
-paradijs

360° virtuele rondleiding
www.camping-lepetitliou.com



DE KAMPEERPLAATSEN
Ruim, zonnig gelegen of schaduwrijk...
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Het ademt er natuur

Een groot park met verschillende natuurlijke ambiances 
biedt u de keus : onder de dennen of acacia’s, in de 
beboste laantjes of in het bos, rustig gelegen of in de 
buurt van services en diensten.

Het 360° bergpanorama rondom, een decor waar 
u niet snel genoeg van zult krijgen !

  

Kampeerplaatsen die recht doen  
aan uw behoefte aan vrijheid

Op een terrein 
van 6 hectare, 

240 ruime, vlakke 
kampeerplaatsen, 
met zon of in de 

schaduw

De camping is 
geschikt voor elk 
kampeermiddel, 
of u nu met een 
tent, caravan, of 

camper kampeert, 
of liever in een 

huuraccommodatie 
verblijft, het kan 

allemaal.

De kampeerplaatsen 
zijn open, 

gemarkeerd 
door natuurlijke 
begroeiing en 

afgebakend op de 
grond.

Of meer natuur: 
geïsoleerde, 

afgelegen, vrije 
kampeerplaatsen 

met bomen

  

Als u liever traditioneel kampeert,  
denken wij aan uw comfort. 

Water en elektriciteit dichtbij elke 
kampeerplek.

Verhuur van koelkasten en invriezen  
van koelelementen mogelijk 

  

Aangepaste  
camperplekken

die makkelijk toegankelijk  
zijn over heel de camping

Camperserviceplaats waar u uw 
afvalwater kunt lozen en gratis vers 

water kunt innemen.

  

Sanitairgebouwen die  
voor iedereen geschikt zijn

Modern en goed 
onderhouden 

sanitair 

Gratis warm 
water 

Babykamer  
en 

familiedouche

Aangepast 
sanitair voor 

gehandicapten

Toiletten 
voorzien van 
toiletpapier

Gescheiden 
toiletten en 

douches
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Beleef het avontuur in een 
tent en de eenvoudige 

kampeerbeleving in een 
comfortabele accommodatie. 

Onze tenten hebben een 
klein woongedeelte met 

keukenhoek (met koelkast, 
kookplaat en magnetron) 

een mooi houten terras en 
twee slaapkamers met echte 

bedden.

- 4 SLAAPPLAATSEN   
2 tenten van 14 m2  

(en terras van 9 m2)

- 5 SLAAPPLAATSEN 
2 tenten van 19 m2  

(en terras van 10 m2)

GEEN SANITAIR AANWEZIG

De tenten van doek en hout
4/5

De mobil homes zijn verdeeld 
over de hele camping.

Ze zijn voorzien van een 
overdekt houten terras en 

voorzien van een keukenhoek 
(met koelkast, kookplaat en 

magnetron)  

- 4/5 SLAAPPLAATSEN  
13 mobil homes van 10 m2 met 

terras/keukenhoek van 11 m2 
Slaapkamer 1 : 1 tweepersoonsbed  

Slaapkamer 2 : een stapelbed en 
een onderschuifbed

- 4/6 SLAAPPLAATSEN  
8 mobil homes van 16 m2 met 
terras/keukenhoek van 15 m2 

Slaapkamer 1 : 1 tweepersoonsbed 
Slaapkamer 2 : twee eenpersoonsbedden 

Woonkamer: twee extra 
slaapplaatsen

GEEN SANITAIR AANWEZIG

De Mobil Homes
4/6

Accommodaties
Comfort

Accommodaties
Natuur

Voor een fijne vakantie met 
alle comfort. De chalets liggen 
verspreid langs een laantje, waarbij 
we gezorgd hebben dat elk chalet 
van het uitzicht kan profiteren en 
waarbij we vermeden hebben 
dat terrassen recht tegenover 
elkaar liggen. Ideaal voor grotere 
gezinnen of groepen vrienden!
Met een keukenhoek en een 
overdekt buitenterras.

Slaapkamer 1 : 1 tweepersoonsbed 
Slaapkamer 2 : 3 eenpersoonsbedden 
Woonkamer : slaapbank voor 2 personen 

5/7 PERSONEN  
7 chalets van 30 m2 (2 slaapkamers) met 
half overdekt houten terras van 9,6 m2

MET BADKAMER EN APART TOILET

5/7

De Chalets

Probeer de ervaring van een 
bijzondere accommodatie : op 
avontuur met uw gezin !
Proef het leven dichtbij de natuur 
met het comfort van een gezellig 
klein huisje. Uw kinderen zullen 
opgetogen zijn als ze de ladder 
opklimmen om boven onder het 
dak te gaan slapen. Een gezellig 
houten intérieur en de isolatie 
met houtwol maken het tot een 
ecologisch verblijf dat goed in zijn 
omgeving geïntegreerd is.

Kinderkamer   
2 stapelbedden van 90 x 190 cm 
Kamer in de mezzanine 
2 eenpersoons bedden van 80 x 190 cm 
ouderslaapkamer  
tweepersoonsbed van 140 x 190 cm

4/6 SLAAPPLAATSEN  
7 cabanes van 24 m2 (3 slaapkamers)  
+ houten terras van 9,6 m2

MET TOILET, DOUCHE EN WASTAFEL

4/6

De Cabanes DE HUURACCOMMODATIES
Om de campingsfeer vast te houden maar minder beladen te reizen!

360° virtuele rondleiding
www.camping-lepetitliou.com



DE ECOLODGE
Duurzame Mobil Home

Waar kwaliteit, comfort en duurzaamheid  
samen camping ademen!

DUURZAME ONTWIKKELING
De toezeggingen van de Le Petit Liou...

EEN 
BIJZONDERE 

NATUURLIJKE 
OMGEVING

U geniet van een 
natuurlijk terrein, 
onderhouden 

zonder bestrijdings-
middelen, gelegen 
in het hart van 

een beschermd 
berglandschap.

LUDIEKE 
EN UNIEKE NATUUR-

ERVARINGEN VOOR KINDEREN.
Activiteiten gericht op natuureducatie ( goud 

zoeken, Land Art, gerecycled papier maken, je 
eigen wetenschappelijke ontdekking doen…) 

Speeltuin van onbehandeld hout.

SNACK 
& 

WINKELTJE
Ontdek de  

smaken van de 
streek, lokale 

biologische- 
en fair-trade 

producten

Le Petit Liou zet zich volledig in voor 
een schoner milieu en wordt hierin 

erkend door het Eco-label De Groene 
Sleutel. We willen zo de impact van ons 

handelen op de natuur beperken.

Het ademt er natuur

RIGOUREUS EN 
GEÏNTEGREERD 

ECOLOGISCH 
BEHEER TEN 

GUNSTE VAN HET 
MILIEU. 

Onze inzet wordt gegarandeerd 
en beloond door het eco-label ‘de 

Groene Sleutel’.
Elk jaar nemen we nieuwe stappen. 
We beperken onze ecologische 

voetafdruk zoveel mogelijk: zuinig 
zijn met water, afvalscheiding, 

groenonderhoud… Op Le Petit 
Liou is de energietransitie in 

uitvoering!. We zijn lid van 
Enercoop dat elektriciteit en 
warm water produceert 
op zonne-energie…

UW 
ECOLOGISCHE 
VOETAFDRUK 

BEPERKEN 
ZONDER VEEL 
INSPANNING.

Een verblijf op de 
camping biedt u 

de mogelijkheid te 
expérimenteren met 
uw dagelijkse  groene 

gewoontes: lokale 
en/of biologische 

producten eten, afval 
scheiden, compost 
maken, fosfaatvrije 

wasmiddelen 
gebruiken…

BIJZONDERE 
EN ECOLOGISCHE 

HUURACCOMMODATIES
Momenten van onderdompeling in en  één zijn met de natuur (cabanes,  tenten van hout en doek,  

ecolodge)

Een accommodatie die u 
nergens anders vindt!

De Ecolodge is door onszelf 
ontwikkeld voor onze 
bijzondere en ecologische 
camping.

Ontworpen door ons, op 
locatie gebouwd door lokale 
ambachtslieden.

Kom herbronnen in een 
verblijf geheel gemaakt van 
natuurlijke materialen (hout, 
stro, groen dak) dat u toch 
een ongekend comfort biedt! 

Slaapkamer 1 
1 tweepersoonsbed  
van 140 x 190 cm
Chambre 2 
2 stapelbed + 1 
onderschuifbed  
van 90 x 190 cm
Woongedeelte : 2 extra 
slaapplaatsen op een 
slaapbank

4/7 SLAAPPLAATSEN  
Een houten terras van 15 m2 en 
een keukenhoek.

GEEN SANITAIR AANWEZIG

De Ecolodge
4/7

Houten frame
Geïsoleerd met stro

Met groen beplant dak

Dubbele beglazing

Grote openingen

Lokaal materiaal
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Verblijf
Ecologisch

VU vindt in Petit Liou alle gebruikelijke diensten van een camping
met bovendien concrete acties voor kwaliteit en ontdekking

van uw omgeving. Alles is gedaan om acteurs te zijn
van deze stap in volledige vrijheid!

EEN 
MET ZORG 

GEKOZEN 
TEAM 
VAN MEDE-

WERKERS
Om u gastvrij  

te ontvangen  
in een 

vriendelijke 
sfeer.

360° virtuele rondleiding
www.camping-lepetitliou.com

DUURZAME MOBIL HOME



Pic de Chabrières 

2 403 mGrand Morgon 

2 324 m

Mont G
uillaume 

 2 542 m
Les Écrins  

4 102 m

Recreatieplas  
van Embrun 

watersporten, stranden, 
recreatie…

De Durance  
wildwateractiviteiten

Lac de 
Serre-Ponçon 
watersporten, stranden, 
recreatieSAVINES LE LAC

        Lac de Serre-Ponçon
De Durance 

EMBRUN

BARATIER

CROTSAbdij van Boscodon
Cultuur en Wandelen
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Info en reserveringen 

mail : info@camping-lepetitliou.fr
Telefoon : 00334 92 43 19 10 (elke dag, behalve zon- en feestdagen)

Camping Le Petit Liou - 05200 Baratier

Kom Le Petit Liou  
ontdekken…

Meer informatie op de website van de camping 

www.camping-lepetitliou.com/nl

Openingsperiodes : 
Camping en Natuuraccommodaties : 1 mei – 21 september 
Comfortaccommodaties Chalets & Cabanes : 15 april - 30 september
Openingstijden receptie in juli en augustus :  
8.30 – 12.00 uur en 13.30 tot 20.00 uur.
In het laagseizoen : telefonisch oproepbaar
Huisdieren welkom
Geaccepteerde betaalmiddelen

In het hart van de Hautes-Alpes…

LES ORRES 
Station

GPS-coördinaten 
44.5469  6.4917

TURIN •

• NICE

GRENOBLE •

• L’ALPE D’HUEZ

 • LYON

• MARSEILLE

•  LAC DE STE CROIX 
(VERDON)

LAC DE  
SERRE-PONÇON •

GAP •

• AVIGNON

 • BRIANÇON

Bekijk de beschikbaarheid 
en reserveer nu…}

360° virtuele rondleiding
www.camping-lepetitliou.com


