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Stavelot (Liège) !!!
Camping L'Eau Rouge

Cheneux 25
4970 Stavelot
+3280863075
www.eaurouge.eu
gps 50.410986; 5.953947
open 15.3-11.11
75-110 m² 144 toer 30 vast 25 huur
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==ů € 25-35 ==* R u ==+ ū ̈  1 km ==π ω ð 4 km ==Ű 249 km

De groene camping ligt in een kleine vallei, langs het riviertje L'Eau Rouge. Camping-
gasten kunnen leren boogschieten. Het riviertje is geschikt om in te spelen. Het 
zwembad heeft een fonteintje en een massagehoek. Het circuit van Franchorchamps 
ligt op steenworp afstand. De camping ligt aan de noordoostrand van Stavelot. 
E42 (Verviers-St. Vith), afrit 11 (Stavelot). In Stavelot N68 richting Malmedy. Na 1,7 km 
vanaf rotonde naar links. Na 500 m ligt de camping rechts. Let op: gps-adres is Route 
de L'Eau Rouge, 4970 Stavelot. anwbcamping.nl/39084

Tintigny (Luxemburg) !!!!"
Camping de Chêne� eur

Rue Norulle 16
6730 Tintigny
+3263444078
www.chene� eur.be
gps 49.685051; 5.520483
open 1.4-1.10
100-125 m² 200 toer 11 vast 23 huur
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==ů € 35-50 ==* ‚ R u ==+ ū ¤ ̈  ==π M ω ð 10 km ==Ű 344 km

Het licht glooiende, parkachtige terrein ligt aan de rivier de Semois. Diverse staan-
plaatsen hebben beschutting van bomen en zijn door hagen afgebakend. Een aantal 
plaatsen ligt aan de rivier. De vaste plaatsen liggen uitsluitend op het hoger gelegen 
deel. Er worden sportevenementen en begeleide paardrijritten georganiseerd. Kin-
deren kunnen spelen in de rivier. De camping ligt 500 m ten noordoosten van Tin-
tigny. A4 (Brussel-Luxemburg), afrit 29. Dan de N87 richting Etalle en de N83 richting 
Florenville. De camping wordt aan de N83 bewegwijzerd. anwbcamping.nl/39248

Zele (Oost-Vlaanderen)

Vaux-sur-Sûre (Luxemburg)

!!"

!!!

Camping Groenpark
Gentsesteenweg 337
9240 Zele
+3293679071
www.campinggroenpark.be
gps 51.052965; 3.97937
open 31.3-30.9
70-100 m² 62 toer 11 vast 12 huur

Camping Aux Sources de Lescheret
Rue des Etangs, Lesch 15
6640 Vaux-sur-Sûre
+32479581960
www.campingasdl.be
gps 49.877377; 5.562461
open 30.3-30.9
100-125 m² 41 toer 8 huur

$
Ŋ

68

67

==ů € 25-35 ==* ‚ u ==+ ̈  2 km ==π M ω ð 5 km ==Ű 163 km

==ů < € 25 ==* ‚ u ==+ ū ¤ ̈  ==π M ω ð 7 km ==Ű 318 km

De vlakke staanplaatsen liggen gedeeltelijk onder dennenbomen. De camping heeft 
een overdekte kampvuurplaats met barbecue voor grote groepen. Op 1 km ligt het 
Donkmeer met een zwemvijver met strandzone, watersport en speeltuinen. De 
camping ligt ca. 2 km ten zuidwesten van Zele. N-Z: A14, afrit 12. Links de N47. Op de 
derde rotonde rechts de N445. Op de eerste en tweede rotonde rechtdoor. Na 2 km ligt 
de camping links. Z-N: A14, afrit 11. Links de N449. Op T-kruising links de N445. Na 7 km 
op rotonde rechtdoor en na ca. 500 m ligt de camping rechts. anwbcamping.nl/74622

Deze natuurcamping heeft een gevarieerde begroeiing en ligt in een heuvelachtige 
omgeving met veel wandelmogelijkheden. De staanplaatsen zijn ruim en schaduwrijk. 
Op het terrein zijn drie meertjes die worden gevoed door bronwater en waarin kan 
worden gevist. In het grootste meertje kun je zwemmen. De camping ligt 3 km ten 
zuidoosten van Vaux-sur-Sûre. E25 (Luik-Luxemburg), afrit 56 of E411, afrit 27 richting 
Vaux-sur-Sûre. Vanaf de N85 in Bercheux afslaan richting Juseret. Bij het kasteel links-
af richting Lescheret. De camping wordt dan aangegeven. anwbcamping.nl/75242

Luxemburg

Alzingen (Luxemburg) !!!"
Camping Bon Accueil

Rue du Camping 2
5815 Alzingen
+352367069
www.camping-alzingen.lu
gps 49.569065; 6.160569
100-160 m² 150 toer

Ŋ
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==* R ==+ ¤ ̈  1 km ==π ð 4 km ==Ű 383 km

De camping, die grenst aan het park dat rond het gemeentehuis van Hesperange 
ligt, is geschikt als doorgangscamping maar ook als uitvalsbasis voor een bezoek aan 
de stad Luxemburg. Er is een bushalte op 100 m. In het gemeentelijk park naast de 
camping bevindt zich een openbaar zwembad met een ondiep bassin. De camping 
ligt in Alzingen, ca. 7 km ten zuiden van het centrum van de stad Luxemburg. A3/E25 
richting Luxemburg-stad. Afrit 1 (Hesperange/Howald). Op rotonde rechts richting 
Hesperange. Campingborden volgen. De camping ligt rechts. anwbcamping.nl/85853
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Bourg-Achard (Eure)

Bonneval (Eure-et-Loir)

!!!

!!"

Camping Le Clos Normand
235 Rue de Pont-Audemer
27310 Bourg-Achard
+33232563484
www.leclosnormand-camping.fr
gps 49.3533; 0.80814
open 15.3-14.10
70-110 m² 63 toer 12 vast 6 huur

Camping du Bois de Chièvre
Route de Vouvray
28800 Bonneval
+33237475401
www.campingduboisdechievre.fr
gps 48.17075; 1.38613333
100-120 m² 104 toer 8 vast 7 huur

Ŋ
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==ů < € 25 ==* u ==+ ̈  0,5 km ==π M ω ð 2 km ==Ű 571 km

==* R u ==+ ¤ ̈  2 km ==π ð 3,5 km ==Ű 594 km

De parkachtige camping heeft een gevarieerde begroeiing van heggen en fruit- en 
loo� omen. De vaste en de deels afgebakend toeristische staanplaatsen zijn geschei-
den van elkaar. Campinggasten kunnen gratis gebruikmaken van de tennisbaan op 
300 m van het terrein. De camping ligt 1 km ten westen van Bourg-Achard, aan de 
zuidkant van de D675. A13 (Parijs-Caen), afrit 25 (Bourg-Achard). Let op: de afrit komt 
na de splitsing van de A28! Na de afrit links richting Bourg-Achard (D313). In het cen-
trum van Bourg-Achard rechts (D675). De camping volgt links. anwbcamping.nl/56606

Het rechthoekige terrein van deze camping ligt in het bos, aan de rivier le Loir. In deze 
rivier kan gevist worden. Het gemeentezwembad dat naast de camping ligt, is gratis 
toegankelijk voor campinggasten. Omdat de camping langs de N10 ligt, is deze zeer 
geschikt als passantencamping. De camping ligt 1,5 km ten zuiden van Bonneval 
aan een zijweg van de D144 en wordt vanuit het dorp met borden goed aangegeven.
anwbcamping.nl/49553

Bourges (Cher) !!"
Camping Robinson

26 Boulevard de l'Industrie
18000 Bourges
+33248201685
www.aquadis-loisirs.com/camping-
bourges-robinson/
gps 47.072701; 2.39475 open 30.3-28.10
80-100 m² 107 toer
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==ů € 25-35 ==* R u ==+ ̈  0,9 km ==π M ω ð 4 km ==Ű 710 km

De plaatsen op deze camping liggen op twee niveaus. Passanten verblijven op het 
middenveld. Daar heeft elke standplaats eigen aansluitingen voor water, elektriciteit 
en vuilwaterafvoer. De bodem is van gravel. De plaatsen zijn gescheiden door heg-
gen. Er is WiFi tegen betaling. De camping ligt aan de zuidkant van Bourges bij de 
rivier de Auron en de N144. A71, afrit 7 (richting Bourges-centre). De camping wordt 
daarna door borden aangegeven. anwbcamping.nl/49307

Champigny-sur-Marne (Val-de-Marne)

Brou (Eure-et-Loir)

Bresles (Oise)

!!"

!!

Homair Camping Paris Est
Boulevard des Alliés
94507 Champigny-sur-Marne
+33143974397
www.homair.fr
gps 48.82963333; 2.4772
40-80 m² 204 toer 212 huur

Camping Municipal Parc de Loisirs
Route des Moulins
28160 Brou
+33237470217
www.parc-loisirs-brou.fr
gps 48.208566; 1.141066
35 toer 146 vast

Camping de la Trye
34 Rue de Trye
60510 Bresles
+33610403029
www.camping-de-la-trye.com
gps 49.40444; 2.2575
open 1.1-31.12
110-155 m² 53 toer 50 vast 17 huur
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==* R ’ ==+ ū ̈  ==π ð 2 km ==Ű 467 km

==* u ==+ ̈  2 km ==π ð 12,5 km ==Ű 610 km

==ů € 25-35 ==* v ==+ ̈  0,9 km ==π M ω ð 1 km ==Ű 433 km

De camping ligt 4 km ten zuidoosten van het centrum van Parijs. Het kampeerterrein 
heeft een apart gedeelte voor caravans en campers met afgebakende standplaatsen 
op een ondergrond van grind. Voor tenten en groepen is er een grasveld beschikbaar. 
Er is een grote speeltuin voor kinderen en de rivier leent zich voor kanoën. De 
camping ligt tussen de A4 en de rivier Marne. Vanaf de A4 afrit 5 (Nogent/Marne, 
Champigny) en vervolgens geheel rond het Parc du Tremblay (rechtsom). De cam-
ping wordt vanaf de afrit aangegeven. anwbcamping.nl/48263

Mooi vlak groen terrein met afgebakende plaatsen. Voor passanten is een beperkt 
aantal plaatsen beschikbaar. De camping beschikt over een zwembad met glijbanen 
en veel sportfaciliteiten. Er zijn chalets te huur. Deze camping is niet door de ANWB 
geïnspecteerd. De camping ligt aan de westkant van Brou. A11 (Chartres-Nantes), 
afrit 4 (D955) richting Brou, daar D13 richting Authon du Perche.
anwbcamping.nl/85747

Het langwerpige terrein grenst aan het dorp. De staanplaatsen zijn afgebakend door 
heggen die voldoende schaduw bieden. Er zijn speeltoestellen en een zwembad. De 
camping organiseert (avond)tochten met een pony of paard en wagen. Goede uitvals-
basis voor een bezoek aan Parijs met auto of trein. De camping ligt ten zuidoosten 
van Bresles. N31 (Compiègne-Beauvais), afslag Bresles. Linksaf de Rue du Maréchal 
Leclerc (D34). Na 400 m weer links, Rue Jean Cocteau, na 200 m rechts de Rue Moulin 
A Vent. Rechts aanhouden en dan ligt de camping rechts. anwbcamping.nl/83090

Deelkaart 5 (pag. 19) – Frankrijk – 61

058-071_CAMPO18_Frankrijk.indd   61 09-02-18   08:32


	CAMP018.P19
	CAMPO18.P49
	CAMPO18.P61

