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CAMPING L’OCÉAN**** 

CAMPING LA PRESQU’ILE****
CAMPING LES ALBÈRES****

CAMPING LE BEL AIR*****

vendée

pyrénées orientales

goede redenen om te kiezen voor5 een geweldig verblijf
Strand, platteland, moeras, sport, cultuur en nog veel meer Frankrijk

Zee en bergen
320 dagen zon per jaar
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franCe

2 regio’s, 4 campings, 4 sferen en 4 verschillende structuren met voor ieder wat wils.

Om van april tot november van uw vakantie te kunnen genieten. De overdekte waterparken 
worden het hele seizoen verwarmd*.

vanaf de opening van de campings, tijdens schoolvakanties en lange weekends, voor jong 
en oud, met kinderclub. Voor volop comfort vindt u op elke camping bar, snack, winkeltje, 
wasserette, toegang tot Wi-Fi, sportterrein, fietsverhuur…

Gepersonaliseerde vakantiepakketten met opties voor elk budget. Dankzij de 
annuleringsverzekering kunt u zorgeloos reserveren.

Keuze uit een ruim aanbod aan huuraccommodaties.

Keuze

WaterparKen

animaties 
en Faciliteiten

GeDetailleerDe prijzen 
& annulerinGsVerzeKerinG

accOmmODaties

*Behalve op "la presqu’île"
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Op 2 km van Les Sables d’Olonne
Strand op 3 km en rotskust op 600m

Animaties en diensten vanaf de opening van de camping 
Maar ook: vlakbij fietspaden, fietsverhuur, Wi-Fi, restaurant, watersport vlakbij +

Voor alle leeftijden, overdag en ’s avonds: sporttoernooien, boogschieten, thema-avonden en 
diners, karaoke, luchtkastelen en speelterreinen voor kinderen, sportveld, speelruimte, fietsve-
rhuur, etc.
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Openingsdata: 01 april-05 november 2017
286 plaatsen
adres: 6 chemin de Bel air
85180 le château-d’Olonne, France
tel: +33 (0)2 51 22 09 67
Website: www.campingdubelair.com
e-mail : lebelair@cybelevacances.com

Animaties van april tot november

AccommodAties 
Kampeerplaatsen: 
voor liefhebbers van traditioneel kamperen, 
ruime kampeerplaatsen met 2 prijsklassen  
+ opties.

mobile homes: 
hoge kwaliteit mobile homes met TV, 
plancha en half overdekt of ingebouwd 
terras, bij de huurprijs inbegrepen.

diensten
Faciliteiten en diensten ter plaatse: 
bar, brasserie, winkeltje met brood en 
croissants, wasserette, fietsverhuur… 
Toegang tot Wi-Fi op de hele camping, 
bij receptie en bar en informatie over 
toeristische uitstapjes.

WeLLneSS
Voor wellness kunt u naar de sauna en de 
fitnessruimte (diensten met toeslag).

Nieuw: restaurant met veranda

Kinderclubs
•	Kinderclub 4 / 10 jaar
•	Tienerclub 11 / 17 jaar
•	Professionele activiteitenleiders

Open van zondag tot vrijdag van 10u tot 
12u en van 15u tot 17u

Het waterparK
•	Waterglijbanen binnen en buiten
•	Kikkerbaden binnen en buiten
•	Bubbelbaden
•	Spa
•	Rivier met tegenstroom
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Geniet van een act
ieve vakantie

tussen ongerepte k
ust en Les Sables 

d’Olonne

29°
van april tot
november

nieuw: Speelterrein voor kinderen, restaurant met veranda. 



++

- 6 - - 7 -

Openingsdata: 01 april-05 november 2017
532 plaatsen
adres: 17 rue du Brandais
85470 Brem-sur-mer, France
tel: +33 (0)2 51 90 59 16
Website: www.campingdelocean.com
e-mail : www.campingdelocean.fr

AccommodAties 
Kampeerplaatsen: 
kampeerders kunnen genieten van bosrijke 
en ruime kampeerplaatsen.

mobile homes / originele verhuur: 
verschillende huuraccommodaties voor elk 
type gezin, met 2 tot 4 slaapkamers en één 
of twee badkamers.

diensten
Voor een comfortabel verblijf vindt u 
ter plaatse een bar, restaurant, winkeltje 
met brood en croissants, wasserette, 
fietsverhuur, verhuur van plancha’s / 
barbecues, babypakket, Wi-Fi op de hele 
camping, etc. Onze receptionnistes geven 
u graag informatie over de uitstapjes in de 
omgeving!

Kinderclubs
•	Kinderclub 4 / 9 jaar

Juniorclub 10 / 13 jaar
Tienerclub 14 / 18 jaar

•	Professionele activiteitenleiders
•	een thema per week met verschillende

activiteiten (buitenspelletjes, decors
maken, voorstellingen…)

•	Open in juli en augustus van zondag tot 
vrijdag van 10u tot 12u en van 15u tot
17u (tijden kunnen variëren naar gelang
het seizoen).

Het waterparK
•	Overdekt en verwarmd waterpark van 1000m² 
•	2-baans glijbaan
•	Glijbaan met zwembanden
•	Rivier met tegenstroom
•	Massagebankjes
•	Bubbelbad
•	Zwanenhalzen, etc.
•	Kikkerbad
•	Glijbaan
•	Piratenboot met glijbaan, wateremmer en 

waterkanon.

Vlakbij Les Sables d’Olonne
Strand op 600 m, Brem-sur-Mer op 500m

Animaties en diensten vanaf de opening van de camping 
Maar ook: beboste camping met ruime plaatsen en originele huuraccommodaties, 

fietsverhuur, Wi-Fi 

Geniet van de kust
 tussen zee en bo

s

29°
van april tot
november Animaties van april tot november, overdag en ’s avonds!

nieuw: Accommodatie in Maori tenten, sanitair op kampeerplaatsen.



+
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tHe water parK
Come along and discover the new bathing area!
Come and enjoy a spa bath, a water slide and
numerous health and fitness facilities in this
charming location at the foot of the mountain.
What better way to cool off when the
temperature outdoors is approaching 35°C !

Openingsdata: 01 april-30 september 2017
299 plaatsen
adres: route moulin cassagnes
66740 laroque-des-albères, France
tel : +33 (0)4 68 89 23 64
Website: www.camping-des-alberes.com
e-mail : lesalberes@cybelevacances.com

Animaties hoogseizoen voor jong en oud

AccommodAties 
Kampeerplaatsen: 
met schaduw of zon, voor tenten en 
caravans, aan de voet van het Massif des 
Albères.

mobile homes / 
originele verhuur: verblijf in mobile 
home met airco of volledig uitgerust 
houten chalet met houten overdekt of 
ingebouwd terras. natura tent: ingericht in 
harmonie met de natuur.

diensten
Alles is aanwezig voor een prettig verblijf: 
bar, snack, winkeltje, wasserette, brood en 
croissants, kranten, fietsverhuur, verhuur 
gasbarbecues, verhuur koelkasten, verhuur 
televisies en wasmachines. De receptionnistes 
geven u graag informatie over de uitstapjes 
vanuit Laroque des Albères. Wi-Fi op de hele 
camping, bij de receptie en / of bar.

Kinderclub
•	Kinderclub 6 /11 jaar
•	Professionele activiteitenleiders
•	een thema per week met verschillende

activiteiten en elke avond van zondag tot 
vrijdag minidisco Open in juli en augustus 
van maandag tot vrijdag van 10u tot 12u
en van 15u tot 17u en halve dagen tijdens
meivakantie en lange weekends.

Het waterparK
•	Glijbaan
•	Rivier met tegenstroom
•	Bubbelbad, etc.
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voor een aangename vakantie

Complete diensten

Bijzondere natuurplek
Dorp Laroque-des-Albères op 800 m, vertrekpunt wandelingen

Mooie stranden van Argelès-sur-Mer op 9 km 
Maar ook: familiesfeer, fietsverhuur, Wi-Fi 

Genieten van zee e
n bergen

29°
van april tot 
september

nieuw: 4e ster, extra plaatsen met zicht op het massif des Albères.



Openingsdata: 01 april-30 september 2017
163 plaatsen
adres: avenue de la presqu’île
66420 port Barcarès, France
tel : +33 (0)4 68 86 12 80
Website : www.lapresquile.com
e-mail : lapresquile@cybelevacances.com

+
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. Zumba, fitness, aquagym, yoga.

. Sportveld, jeu de boules toernooien, waterpolo, boogschieten.

. Muziekavonden, cabaret en voorstellingen, goochelshow, lotto…

. Knutselen, luchtkastelen en buitenspelletjes voor kinderen.

Animaties hoogseizoen voor jong en oud

AccommodAties 
Kampeerplaatsen: 
22 rustige en schaduwrijke kampeerplaatsen 
voor tenten, caravans en campers.  Zanderig 
terrein.

mobile homes: 
de meeste mobile homes hebben een half 
overdekt terras.

diensten
Voor een comfortabel verblijf vindt u 
ter plaatse: wasserette, sanitair, bar, 
snack, winkeltje met brood en kranten, 
fietsverhuur. De receptionnistes informeren 
u graag over de activiteiten in de omgeving. 
Wi-Fi op de hele camping, bij de receptie 
en / of bar.

Kinderclubs
•	Kinderclub 6 / 12 jaar
•	Professionele activiteitenleiders
•	een thema per week met verschillende

activiteiten. elke avond van maandag
tot vrijdag minidisco. 

•	Open in juli en augustus van maandag
tot vrijdag van 10u tot 12u en van 15u
tot 17u.

Het waterparK
•	Glijbaan
•	Kikkerbad
•	Bubbelbad, etc.

Levendige badplaats Port Barcarès - Fijn zandstrand op 2 km
Uniek uitzicht op meer van Leucate en Pic du Canigou

Beboste en schaduwrijke camping 
Maar ook: animaties en diensten vanaf de opening van de camping, fietsverhuur, 

fietspaden vanuit de camping, Wi-Fi 

Zuid-Franse lucht t
ussen zee en meer

29°
van april tot
september

nieuw: Speelterrein voor kinderen.



from 339 € per  week

from 339 € per  week

vanaf 199 € per nacht

vanaf 247 € per nacht vanaf 289 € per nacht

vanaf 449 € per nacht

vanaf 239 € per nacht

vanaf 189 € per nacht vanaf 459 € per nacht

vanaf 289 € per nacht

vanaf 299 € per nacht

vanaf 199 € per nacht

vanaf 210 € per nacht vanaf 399 € per nacht

vanaf 299 € per nacht

vanaf 339 € per nacht

vanaf  189 € per nacht vanaf 189 € per nacht

vanaf 336 € per nacht

vanaf 273 € per nacht

HUURACCOMMODATIES

Kampeerplaatsen + auto + 1 of
 2 pers.

mh "passion"

studio 2+2 pers.chalet 2 personen

mh "loisirs"

mh "féérique"

studio 4 pers.chalet 4 personen

mh "authentique"

mh "prestige"natura tent mh "duo"maori tent

duplexchalet 5 personen mh "premium"mh "éVasion"

niet contractuele foto’s omschrijvingen en plattegronden. niet contractuele foto’s omschrijvingen en plattegronden.

BeSChiKBAAR OP: 

BeSChiKBAAR OP: BeSChiKBAAR OP: 

BeSChiKBAAR OP: BeSChiKBAAR OP: BeSChiKBAAR OP: 

BeSChiKBAAR OP: BeSChiKBAAR OP: BeSChiKBAAR OP: BeSChiKBAAR OP: BeSChiKBAAR OP: BeSChiKBAAR OP: 

BeSChiKBAAR OP: BeSChiKBAAR OP: BeSChiKBAAR OP: BeSChiKBAAR OP: 

RÉSIDENCE RÉSIDENCE

mh "quattro"

BeSChiKBAAR OP: 

mh "émotion"

BeSChiKBAAR OP: 

Cybele Vacances wil u graag het beste van het beste bieden qua 
ontvangst en accommodaties. U kunt daarom kiezen uit verschillende 
modellen mobile homes, voor 4 tot 8 personen, met tot wel 4 
slaapkamers en / of 2 badkamers. Ook zijn er volledig ingerichte tenten, 
voor een comfortabel kampeerverblijf. 

Kies de accommodatie die bij u past!

Kampeerplaats met elektriciteit:

vanaf 22 € per nacht.
vanaf 22 € per nacht.

vanaf 19 € per nacht.
vanaf 16 € per nacht.

2

2
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Wanneer u wilt genieten van de buitenlucht en 
de natuur, kies dan voor één van onze campings, 
en geniet met familie of vrienden van een 
kampeervakantie met tent, caravan of camper. 
in de schaduw van pijnbomen of eiken kunt u 
volop genieten van de verschillende uitstekende 
faciliteiten en een warm onthaal. Ter plaatse 
vindt u recent en comfortabel sanitair, warm 
water op zonne-energie, faciliteiten voor 
baby’s, en nog veel meer diensten voor een 
comfortabele vakantie.

KAMPEERPLAATSEN

Nieuw

Nieuw

Nieuw Nieuw

Personen

Personen

Personen

Personen Personen Personen Personen

Personen Personen
Personen

PersonenPersonen Personen Personen Personen Personen Personen

PersonenSlaapkamers

Slaapkamers

Slaapkamers

Slaapkamers Slaapkamers Slaapkamers Slaapkamers

Slaapkamers Slaapkamers Slaapkamers

Slaapkamers

badkamer

badkamerSlaapkamers Slaapkamers Slaapkamers Slaapkamers

SlaapkamersOppervlakte

Oppervlakte

Oppervlakte

Oppervlakte Oppervlakte Oppervlakte Oppervlakte

Oppervlakte Oppervlakte Oppervlakte

OppervlakteOppervlakte Oppervlakte Oppervlakte Oppervlakte Oppervlakte Oppervlakte

Oppervlakte



HOE RESERVEER IK?

SPECIALE AANBIEDINGEN

Voor reserveringen van 2 opéénvolgende weken

EARLY BOOKING
Voor reserveringen die vóór 31 december 2016 worden gedaan.

ACTIECODE: FIDECYB3

minimaal 7 nachten 
op kampeerplaats of 
in huuraccommodatie

korting op de 
goedkoopste 
week 10 %

korting30 %
Aanbieding geldig voor verblijven tussen 2 mei en 8 juli 2017 en van 26 

augustus tot 5 november 2017* 

*Deze aanbieding is geldig op alle 4 de campings van Cybele Vacances, voor alle
verblijven tussen 02/05/17 tot 08/07/2017 en van 26/08/17 tot 05/11/17 (naar
gelang openingsdata en beschikbaarheden campings). Niet cumuleerbaar.

Aanbieding geldig voor verblijven tussen 2 mei en 8 juli 2017 en 
van 26 augustus tot 5 november 2017* 

*Deze aanbieding is geldig voor verblijven van minimaal 7 nachten op een kam-
peerplaats of in een huuraccommodatie, voor alle verblijven tussen 02/05/17 tot
08/07/2017 en van 26/08/17 tot 05/11/17 op alle 4 de campings van Cybele Va-
cances (naar gelang openingsdata en beschikbaarheden campings). Niet cumuleer-
baar.

TELEFONISCH

Via de reserveringscentrale 
Booking:

(lokaal beltarief)

Open van 9U tot 20U
7 dagen p/wk

SCHRIFTELIJK: 

Reserveringsformulier sturen naar:

Cybele Vacances 
RN160
85150 Saint-Mathurin
FRANCE

Vanaf 15 maart 2017 graag uw 
reserveringsformulier direct naar 
de betreffende camping sturen.

ONLINE: 

Per e-mail :
reservation@cybelevacances.com 
of

reserveer in een paar klikken via 

de website van elke camping. Vei-

lig online betalen met credit card.  

www.cybelevacances.com
www.campingdubelair.com
www.campingdelocean.fr
www.camping-des-alberes.com
www.lapresquile.com

annulerinGs-

verZeKerinG 

Zorgeloos reserveren 

met onze 

annuleringsverzekering

zie tarieven brochure 

of op 

www.cybelevacances.com

Openingsdata Van 01/04 tot 05/11/17 Van 01/04 tot 05/11/17 Van 01/04 tot 30/09/17 Van 01/04 tot 30/09/17

Mobile homes • • • •

Kampeerplaatsen • • • •

Originele verhuur • •

houten chalets • •

Studio / Duplex •

Bubbelbad • • • •

Kikkerbad • • • •

Overdekt verwarmd zwembad • •

Buitenzwembad verwarmd van 15/06 tot 
15/09 • • • van april tot september

Waterglijbaan • • • •

Afstand tot strand 3 km 600 m 9 km 2 km

Afstand tot dorp / centrum 3 km 500 m 800 m 3 km

Airco / verwarming naar gelang model • • • •

Radiatoren naar gelang model • • • •

Speelterreinen • • • •

Bar • • • •

Botsbootjes

Kinderclub • • • •

Winkeltje • • • •

Midgetgolf

Brood / Croissants • • • •

Restauration / Snack • • • •

Speelruimte • • • •

Fitnessruimte •

Sauna • Buiten faciliteit Buiten faciliteit

Sportveld • • • •

Wi-Fi • • • •

hotspot café • •

Wasserette • • • •

Verhuur barbecues + gasplancha inbegrepen • • •

Verhuur lakens • • • •

Verhuur babypakket • • • •

Verhuur koelkast • • • •

Fietsverhuur • • • •

Verhuur TV inbegrepen • • •

OVerzicHt Diensten CYBeLe vaCanCes

BOOKING +33 2 49 06 10 60
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OPEENVOLGENDE
 WEKEN2



BOOKING +33 2 49 06 10 60
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rn 160, 85150 saint mathurin, france

reservation@cybelevacances.com

www.cybelevacances.com


