
Met de Camper 
door Frankrijk
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Mobieler dan ooit!
Een camper geeft u alle vrijheid: u vertrekt wanneer u wilt, zelfs op het laatste 
ogenblik, en u trekt van de ene plek naar de andere, wel of niet met het goede 
weer mee, en blijft daarbij volledig onafhankelijk. Frankrijk biedt wat dat 
betreft ontelbare mogelijkheden. U vindt altijd wel een interessant reisdoel, 
niet te ver van Nederland of helemaal in het zuiden, voor een weekend of 
enkele dagen, aan zee of in de bergen, in een stad of op het platteland!
Michelin heeft oog voor uw reiswensen en wil voor nog meer gemak en 
mobi liteit zorgen. Zo kwam de gids Met de camper door Frankrijk 
tot stand. In deze reisgids staan 101 ontdekkingsroutes van 3 tot 
9 dagen, met per dag een beschrijving van de belangrijkste beziens- en 
wetenswaardigheden op het gebied van cultuur, natuur, ontspanning en 
gastro nomie (inclusief restaurants en streekproducten). Ook staat bij iedere 
route een kaart waarop het traject, de stopplaatsen, de servicestations en de 
campings duidelijk zijn aangegeven.
We hebben ook een aantal thematische toeristische onderwerpen voor u 
gekozen die bij de meeste camperliefhebbers in de smaak vallen en die altijd 
op het traject van de route liggen. Deze vindt u onder de kopjes: Op stap, 
Bezoek, Wandeling, Fietstocht, Kuuroord en Skioord.

Er zijn verschillende manieren om deze gids te gebruiken. Zo kunt u zoeken 
via:

• de inhoudsopgave op blz. 7, die een overzicht geeft van de 21 regio’s 
in deze gids;

• het overzicht Een route kiezen op blz. 8-10, waarin de routes 
oplopend zijn gerangschikt naar het aantal dagen; hier staan tevens 
het aantal kilometers van iedere route, de vertrekplaats, de regio 
waardoor de route loopt en de bladzijde waarop de routebeschijving 
in de gids staat;

• de inleidingen bij de verschillende regio’s, met een 
kaart waarop u in één oogopslag de routes ziet, de steden en 
bezienswaardigheden die onder ‘Op stap’ en ‘Bezoek’ worden 
beschreven, en ook de wandelingen, fietstochten, kuuroorden en 
skioorden;

• en ten slotte het register achter in deze gids, waarmee snel een 
bepaalde plaats kan worden opgezocht. 

Alles in één gids voor optimale vrijheid en mobiliteit. Goede reis!
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EEN ROUTE KIEZEN
Route Dagen Km Vertrekplaats Streek Blz. 
Herinneringen aan de oorlog 3 240 Verdun Lotharingen 158
De enclos paroissiaux en de Monts d’Arrée 4 180 Brest Bretagne 30
Caen en de landingsstranden 4 180 Caen Normandië 78
Het estuarium van de Seine 4 160 Rouen Normandië 86
Picardië 4 280 Beauvais Hauts-de-France 106
De thermen van de Vogezen 4 270 Vittel Lotharingen 174
De noordelijke Vogezen 4 135 Saverne Elzas 188
De streek rond Arbois: wijn en kaas 4 140 Lons-le-Saunier Franche-Comté 208
Het zuiden van de Bourgogne 4 135 Mâcon Bourgogne 230
Deux-Sèvres ontdekken 4 330 Niort Poitou-Charentes 270
Vestingdorpen en gastronomie  
in de Armagnac

4 280 Auch Midi-Pyrénées 378

Het geheim van bronwater 4 285 Vichy Auvergne 418
Leve de Beaujolais! 4 240 Villefranche-sur-Saône Lyon en omgeving 448
De natuurschatten van de Vaucluse 4 205 Carpentras Provence-Côte d’Azur 506
Cap Corse en de Nebbio 4 230 Bastia Corsica 530
De Côte des Bar, kunst en champagne 4/5 235 Troyes Champagne-Ardenne 146
Een tochtje langs de Opaalkust 5 250 Boulogne-sur-Mer Hauts-de-France 114
Door de Yvelines 5 210 Rambouillet Île-de-France 126
Verdedigingswerken in de Ardennen 5 250 Charleville-Mézières Champagne-Ardenne 134
In het gebied van de grote meren 5 240 Troyes Champagne-Ardenne 142
Ten zuiden van de Haute-Marne 5 245 Langres Champagne-Ardenne 150
Toen ik door Lotharingen kwam... 5 300 Sarreguemines Lotharingen 166
Route des Crêtes en de bossen van  
de Vogezen

5 250 Cernay Lotharingen 170

De Elzasser wijnroute 5 210 Strasbourg Elzas 184
In het hart van de Morvan 5 230 Vézelay Bourgogne 222
Tussen de Perche en de Eure-et-Loir 5 300 Châteaudun Centre Val-de-Loire 238
In het hart van de Berry 5 280 Bourges Centre Val-de-Loire 246
Het westen van de Berry en de Brenne 5 315 Châteauroux Centre Val-de-Loire 250
Het Plateau de Millevaches 5 370 Aubusson Limousin 290
Rond de Dordogne 5 345 Ussel Limousin 294
Hartje Corrèze 5 250 Uzerche Limousin 298

Wijngaarden en kastelen in de Bordelais 5 265 Bordeaux Aquitaine 306
De Agenais, tussen Lot en Garonne 5 290 Agen Aquitaine 326
De noordelijke Aveyron 5 160 Rodez Midi-Pyrénées 354
Sprookjesachtig Foix 5 345 Foix Midi-Pyrénées 366
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Route Dagen Km Vertrekplaats Streek Blz. 
Geneeskrachtig water in de Pyreneeën 5 230 Tarbes Midi-Pyrénées 370
Grotten, keteldalen en rotsformaties 5 375 Ganges Languedoc-Roussillon 392
Gastronomie in de Bas-Languedoc 5 180 Montpellier Languedoc-Roussillon 396
In het land van de Bourbons 5 330 Moulins Auvergne 414
De meren van de Dombes 5 180 Bourg-en-Bresse Lyon en omgeving 444
De Vercors en de Oisans 5 350 Grenoble Alpen 472
Marseille in het middelpunt! 5 220 Marseille Provence-Côte d’Azur 510
De Haute-Provence, van de Durance  
tot de Verdon

5 300 Digne-les-Bains Provence-Côte d’Azur 518

De noordkust, van Cancale naar Morlaix 6 325 Cancale Bretagne 22
Ontspannen en genieten langs de Loire 6 210 Angers Pays-de-la-Loire 50
De Vendée en het Marais Poitevin 6 280 Cholet Pays-de-la-Loire 54
In de voetsporen van de ‘gabelous’ 6 260 St-Gilles-Croix-de-Vie Pays-de-la-Loire 58
Van de Alpes Mancelles naar  
de Suisse Normande

6 310 Alençon Normandië 66

Het zuiden van de Manche 6 280 Granville Normandië 70
Het Presqu’île du Cotentin 6 220 Carentan Normandië 74
De Côte d’Albâtre en het Pays de Caux 6 270 Le Havre Normandië 90
De tijd van de kathedralen 6 300 Compiègne Hauts-de-France 102
Frans-Vlaanderen 6 250 Lille Hauts-de-France 110
Dwars door de Seine-et-Marne 6 300 Meaux Île-de-France 122
Tussen Maas en Moezel 6 260 Metz Lotharingen 162
Aan weerszijden van de Rijn 6 260 Mulhouse Elzas 192
Het Juragebergte 6 250 Les Rousses Franche-Comté 204
De Auxerrois en de Puisaye 6 315 Guédelon Bourgogne 218
Dijon en de grand cru’s 6 235 Dijon Bourgogne 226
De kastelen van de Loire rond Blois 6 160 Blois Centre Val-de-Loire 258
Rochefort, La Rochelle en het Île de Ré 6 270 Rochefort Poitou-Charentes 274
Een tochtje door de Charentes 6 370 Angoulême Poitou-Charentes 278
De Limousin, getekend door het verleden 6 210 Limoges Limousin 286
De Atlantische kust 6 270 Soulac-sur-Mer Aquitaine 310
De dorpen en dalen van Béarn 6 400 Pau Aquitaine 322
De Gorges du Tarn en de Grands Causses 6 390 Millau Midi-Pyrénées 350
Steden en vestingdorpen tussen Tarn  
en Aveyron

6 260 Albi Midi-Pyrénées 358

Toulouse en de wijngaarden van Gascogne 6 310 Toulouse Midi-Pyrénées 374
Rust in de Cevennen 6 300 Florac Languedoc-Roussillon 388
In het hart van de Cantal 6 370 St-Flour Auvergne 430
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Route Dagen Km Vertrekplaats Streek Blz. 
Le Puy-en-Velay en de vulkanen van  
de Haute-Loire

6 380 Le Puy-en-Velay Auvergne 434

Van de Monts du Forez naar Le Pilat 6 300 Roanne Lyon en omgeving 452
Forten in de Alpen en de Haute-Provence 6 300 Col du Lautaret Alpen 468
Op naar de Mont Blanc 6 150 Annecy Alpen 476
Het Lac du Bourget, het Massif des Bauges  
en het Massif de la Chartreuse

6 300 Annecy Alpen 480

Het hart van de Provence 6 250 Arles Provence-Côte d’Azur 502
De Balagne en de Niolo 6 290 Calvi Corsica 526
De ongerepte Finistère 7 185 Roscoff Bretagne 26
De kust van Cornouaille 7 290 Locronan Bretagne 34
De Golf van Morbihan 7 330 Vannes Bretagne 38
Langs de Sarthe en de Mayenne 7 235 Laval Pays-de-la-Loire 46
De Côte Fleurie en het Pays d’Auge 7 200 Honfleur Normandië 82
Picardische valleien, van Amiens tot de kust 7 350 Amiens Hauts-de-France 98
In het hart van de Doubs en de Haut-Jura 7 400 Pontarlier Franche-Comté 200
De Orléanais, Sologne en de Sancerrois 7 330 Orléans Centre Val-de-Loire 242
Kastelen en tuinen in de Touraine 7 220 Tours Centre Val-de-Loire 254
De milde Poitou 7 320 Poitiers Poitou-Charentes 266
Het achterland van Les Landes 7 290 Dax Aquitaine 314
Prachtig Baskenland 7 300 Bayonne Aquitaine 318
Historische wonderen van de Périgord 7 380 Périgueux Aquitaine 330
Beroemde plaatsen in de Quercy 7 290 Rocamadour Midi-Pyrénées 362
Het gebied van vulkanen en meren 7 290 Le Mont-Dore Auvergne 422
Van de Grande Limagne naar  
de Monts du Forez

7 350 Clermont-Ferrand Auvergne 426

Rit door het hart van de Drôme 7 330 Montélimar Lyon en omgeving 460
Antibes en de Var 7 410 Antibes Provence-Côte d’Azur 514
Het wijngebied van de Champagne 8 340 Château-Thierry Champagne-Ardenne 138
De Minervois, de Corbières en de 
katharenburchten

8 450 Narbonne Languedoc-Roussillon 400

Romaanse kunst en barok in Catalonië 8 250 Perpignan Languedoc-Roussillon 404
De wonderen van de Ardèche 8 440 Aubenas Lyon en omgeving 456
De Route des Grandes Alpes 8 720 Menton Alpen 484
Zuid-Corsica 8 390 Bonifacio Corsica 534
Dwars door de Pyreneeën 9 940 Hendaye Aquitaine 334

EEN ROUTE KIEZEN
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CAMPINGS

Faciliteiten voor campers 
¡ Sanizuil voor campers M Speciaal arrangement voor campers

ä Drinkwater D Honden verboden

ï Elektriciteit ! Rustige camping

T Lozen vuil water 

S Legen chemisch toilet (draagbare tank)

Tarieven in € 
Prijs per dag

I€ 5 Per persoon s € 6 Per staanplaats

=€ 2 Per voertuig ï € 6,50 Voor elektriciteit

All-inprijs

€ 14 II= s ï Staanplaats voor 2 personen, inclusief voertuig en  
  elektriciteit

Recreatiemogelijkheden en voorzieningen op de camping 
O Zwembad

ê Zwemmen toegestaan

B Vissen 

> Fietsverhuur 

ö Wasserette (wassen en drogen)

æ Supermarkt, levensmiddelenwinkel 

õ Restaurant, snackbar

SERVICESTATIONS VOOR CAMPERS

Voorzieningen voor campers 
ä Drinkwater T Lozen vuil water

ï Elektriciteit  S Legen chemisch toilet (draagbare tank)

30f-24 u Aantal plaatsen - maximale duur 

€ 18/dag prijs/dag / Betalen met creditcard mogelijk

o Beveiligd terrein 

! Rustige locatie

Voorzieningen in de nabije omgeving  
V Openbare toiletten u Wifi

ö Wasserette æ Supermarkt, levensmiddelenwinkel

õ Restaurant, snackbar 

VERKLARING VAN DE SYMBOLEN
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EVEN CONTROLEREN: HET VOERTUIG

VOOR HET VERTREK

Controleer altijd voor u vertrekt of de camper in perfecte staat is. 
Het gaat om veiligheid en gemak. Hieronder staat een checklist met 
enkele adviezen.

 HET VOERTUIG 

De banden
De banden zijn van essentieel belang voor de veilig-
heid van het voertuig. Trek regelmatig wat tijd uit 
voor de banden en in het bijzonder wanneer u het 
voertuig klaar maakt om op reis te gaan.
Om te beginnen moeten de banden aangepast zijn 
aan het voertuig. Er bestaan speciale banden voor 
campers met de aanduiding CP op de zijkant van 
de band.
Kijk voor het vertrek of de banden in goede staat 
zijn en of ze niet versleten zijn. Controleer ook de 
banden spanning (zie hieronder). Als u de camper 
langere tijd stil laat staan, zorg dan dat de banden 
niet te zacht zijn. Maak er een gewoonte van om ze 
op spanning te brengen voor u het voertuig opnieuw 
gebruikt. Zorg ook dat de banden beschermd zijn 
tegen uv-straling. Het verdient aanbeveling om de 
banden regelmatig door een deskundige te laten con-
troleren (op profieldiepte, impactbreuken, scheu-
ren... ). Daarbij moet ook naar de velgen en ventielen 
worden gekeken.

De bandenspanning
In elk geval bedraagt de geadviseerde banden-
spanning voor de wielen op de aandrijfas 5,5 bar. 
De spanning wordt op koude banden gemeten, onge-
acht de lading van het voertuig, met inachtneming 
van de MTM (maximum toegestane massa).
Wat de spanning op de vooras betreft, houd u aan 
de instructies van de autofabrikant, die meestal op 
de deur van de bestuurder staan aangegeven. Voor 
een spanning van meer dan 4,5 bar zijn metalen 
ventielen noodzakelijk.

Controleer eveneens
het oliepeil
de remvloeistof
de handrem
de vloeistof voor de ruitensproeiers
de ruitenwissers
de sloten
de accu
de lichten
de richtingaanwijzers
ßHet is veiliger om een deel van de controles (zoals 

die van de remvoering en remschijven) in een 
garage te laten uitvoeren. 
ßVergeet niet om een set reservelampen mee te 

nemen. 
ßBij autopech zijn een reflecterend vest en een 

gevarendriehoek verplicht. Niet vergeten dus!

po
w

er
be

ep
ho

to
/i

St
oc

k



13

 HET WOONGEDEELTE 

Watercircuit
Schoon water: spoelen en voltanken.
Vuil water: spoel met een schoonmaak- en ontsmet-
tingsmiddel. Gebruik om vieze geurtjes te voorko-
men geen chloorwater maar een speciaal daarvoor 
bestemd product of azijn.

Elektriciteit
Test alle elektrische toestellen en stopcontacten 
in uw camper. Als u zonnepanelen hebt, controleer 
dan of ze schoon zijn. Het goed functioneren hangt 
ervan af.

Brandblusapparaat
Controleer of de houdbaarheidsdatum van het 
brandblusapparaat niet overschreden is.

Gas
Controleer of de gasflessen vol genoeg zijn (voor-
al in de winter) en kijk of alle toestellen die op gas 
werken, goed functioneren. Draai voor het vertrek 
de hoofdkraan van het gas dicht.
ßGasslangen moeten regelmatig worden vervan-

gen. Controleer de uiterste gebruiksdatum.

Sluitwerk
Controleer het sluitwerk van alles wat open en dicht 
kan (lichtkoepels, ramen, laden, deuren en kasten). 
Controleer ook of de deuren, de lichtkoepels en de 
ramen niet lekken.

Winter
Als u in de winter op reis gaat, controleer dan of 
het koelsysteem en de ruitensproeier voldoende 
beschermd zijn tegen vorst. Controleer de staat van 
de accu. Controleer of de verwarming goed func-
tioneert en of alles wat voor een goede zichtbaarheid 
zorgt in orde is. Vergeet niet om sneeuwkettingen 
mee te nemen en oefen voordat u vertrekt in het 
omleggen ervan! Denk ook aan platen om niet ‘weg 
te zakken’ en aan een  schop.

Overbelading
Voor campers gelden regels betreffende het nuttig 
laadvermogen. Het totale gewicht van een geladen 
camper (MTM) mag niet meer zijn dan 3,5 t (behal-
ve als het voertuig als vrachtwagen is geklasseerd). 
Dit staat vermeld in de autopapieren en aan de bui-
tenkant van de deur van de bestuurder. Wanneer 
het gewicht van het voertuig te hoog is of de vracht 
slecht verdeeld, kan dit gevolgen hebben voor de 
veiligheid van de reizigers. Ter informatie: een 
druk van 5,5 bar op de achteras komt overeen met 
een maximale lading per band van 1120 kg voor 
een band van het type Michelin Agilis Camping 
225/70R15 CP. Het kan gevaarlijk zijn als de banden 
niet hard genoeg zijn opgepompt: wanneer bijvoor-
beeld de druk op een Michelinband Agilis Camping 
225/70R15 CP 0,5 bar te laag is, komt dat overeen 
met een overbelading van ongeveer 100 kg.
ßIn geval van overbelading riskeert u een boete. Als 

de overbelading hoger is dan 5% van de MTM kan 
het zijn dat de camper moet blijven staan.

Gps
Een navigatiesysteem in de camper is nuttig om 
onze camperfaciliteiten en campings gemakke-
lijk te vinden. Wij vermelden steeds de numerie-
ke geografische coördinaten. Controleer voor de 
zekerheid of uw gps-systeem hetzelfde coördina-
tensysteem hanteert. Mocht dit niet het geval zijn, 
informeer dan bij de fabrikant hoe u het gps-sys-
teem kunt omzetten.

In de bagage
Neem de meest noodzakelijke geneesmiddelen en 
een EHBO-kit mee. Als uw huisdier met u mee reist, 
vergeet dan niet om het Europees Dierenpaspoort 
(met gezondheidsverklaring) mee te nemen. Op de 
campings wordt ernaar gevraagd.

Wanneer u vertrekt
Vergeet niet het trapje binnen te zetten (als de cam-
per geen automatische waarschuwing geeft). Klap 
de antennes in (tv, schotel).

HET WOONGEDEELTE
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TIJDENS DE REIS
HET RIJDEN

Het is niet erg moelijk om met een camper te rijden. Voor bepaalde 
typen campers, zoals een integraal of een alkoof, gelden echter 
enkele bijzonderheden waarmee u rekening dient te houden.
Met autogordel!
Ook passagiers zijn verplicht om de gordel om te 
doen, of ze nu in de bestuurderscabine of in het 
woongedeelte zitten (als dat er tenminste voor is 
uitgerust). Alle persoonlijke bezittingen en levens-
middelen moeten tijdens het rijden in afgesloten 
kasten liggen.

Houd voldoende afstand
Ondanks de huidige hoogwaardige remsystemen 
is het traagheidsbeginsel bij het remmen met een 
camper nog sterker voelbaar dan bij een gewone 
auto, omdat een camper nu eenmaal zwaarder is. 
Houd dus altijd ruim voldoende afstand van de 
voertuigen voor u.
ßRem bij afdalingen in de bergen zo veel mogelijk 

op de motor.

Houd rekening met de afmetingen
Wees vooral voorzichtig op kleine landweggetjes 
met tegenliggers als tractors, bussen of vrachtwa-
gens. Rijd dan langzamer en nog verder naar rechts. 
Let extra goed op als u een fietser inhaalt!
Wees u ook bewust van de hoogte van het voertuig. 
Let in de bergen op uitsteeksels boven de weg, zeker 
als u een camper met een alkoof hebt. Met een grote 
camper loopt u immers het risico te blijven steken. 
Maar wees gerust: bij het samenstellen van de rou-
tes in deze gids is met dat gevaar rekening gehouden.
Rijden in steden en dorpen vraagt om een nog gro-
tere voorzichtigheid. Wees bedacht op hoogtebal-
ken die een beperkte doorrijhoogte aangeven. Denk 
goed na voordat u het oude centrum van een middel-
eeuwse stad met smalle straatjes in rijdt.

Wees op de autoweg voorzichtig bij het passeren 
van tolpoorten. Sommige rijstroken voor auto’s 
 hebben een tolpoort met een maximumhoogte.
Pas ook op voor laaghangende boomtakken.
Bij het inhalen en weer invoegen moet u zich goed 
bewust zijn van de lengte van de camper. Sommige 
campers met een lange overhang kunnen proble-
men ervaren bij het parkeren of bij het oprijden van 
een veerboot.

Gevoeligheid voor wind
Als u met een grote alkoof of een integraal rijdt, 
moet u bij het inhalen opletten voor de zuigkracht 
van de wind. Het kan nodig zijn om een beetje tegen 
te sturen.

Het terrein verkennen
Zodra u op andere dan verharde wegen gaat rij-
den, mag u het gewicht van uw camper niet onder-
schatten. Vergewis u ervan dat het terrein voldoen-
de berijdbaar is. Bij een camper rust het meeste 
gewicht op de achterkant. Om te vermijden dat de 
wielen gaan slippen, kunt u beter het terrein eerst 
te voet verkennen.

Denk aan anderen en aan het milieu
Denk aan andere weggebruikers: houd rechts aan, 
zodat uw grote camper hen niet hindert.
Als u in een groep reist, rijd dan niet koste wat kost 
achter elkaar, want dat kan tot verkeersproblemen 
leiden.
Loos geen afvalwater en leeg geen chemisch toilet 
tijdens het rijden. Gebruik daarvoor uitsluitend de 
plekken die ervoor bedoeld zijn, met respect voor 
natuur en milieu.
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PARKEREN – SPECIALE CAMPERVOORZIENINGEN

 PARKEREN 

Parkeren op de openbare weg
Parkeer in de stad op parkeerterreinen buiten het 
centrum of op speciale parkeerplaatsen voor cam-
pers. Let op dat u niet op een deel van een andere 
parkeerplaats of op de openbare weg gaat staan.
ßBurgemeesters kunnen om veiligheidsredenen of 

als de openbare orde in het geding komt strengere 
parkeerregels uitvaardigen.

Parkeren op privéterreinen
Als u op een privéterrein wilt parkeren, moet u eerst 
toestemming vragen aan de eigenaar.
Het is verboden te parkeren op stranden, in be-
schermde natuurgebieden, in een straal van 200 m 
rond een tappunt voor water bedoeld voor consump-
tie, en in bossen en parken die zijn aangemerkt als 
‘espace boisé à conserver’ – te behouden bosgebied.

Respecteer plaatsen en personen
Als u overdag of ’s nachts ergens parkeert, probeer 
dan het uitzicht op monumenten en dat vanuit 
ramen van huizen en winkels niet te belemmeren.
Vermijd geluidsoverlast: praat niet te hard, let op 
het geluid van radio, televisie en de motor. Gebruik 
een stroomgenerator alleen als het echt nodig is en 
plaats hem dan zo ver mogelijk van andere wagens 
en huizen vandaan.
Gebruik het toilet in de camper! Laat het huishou-
delijk afval achter in de daarvoor bestemde contai-
ners. Gooi het niet zomaar ergens weg!
ßHet is verboden om een chemisch toilet in het riool 

te legen.

 SPECIALE CAMPERVOORZIENINGEN 

Servicestations
Deze bieden in de eerste plaats de volgende dien-
sten: lozen van afvalwater (eau grise), legen van 
chemisch toilet (eau noire), tanken van drinkwa-
ter, weggooien van afval, gebruik van elektriciteit.
Afgezien van deze voorzieningen bieden service-
stations soms ook parkeergelegenheid, wc’s en 
andere voor zieningen.

Voor het lozen en tanken van water zijn er sani-
stations of sanizuilen, zoals Flot Bleu, Raclet, Euro-
relais enz.
Sommige servicestations zijn gratis, andere niet. 
Wanneer er meerdere tarieven gelden (bijvoorbeeld 
hoog- en laagseizoen), vermelden wij in deze gids 
het hoogste tarief.

Parkeerterreinen
Er zijn openbare terreinen voor het parkeren van 
cam pers, al dan niet dicht bij een servicepunt. Op 
sommige terreinen is de parkeerduur beperkt. Soms 
is het gratis, soms ook niet. 

Campings
U kunt met een camper altijd op een camping 
terecht, maar niet alle campings hebben  speciale 
voor zieningen voor campers, ook al neemt het aan-
tal campings met voorzieningen snel toe. Sommige 
campings bieden speciale arrangementen voor 
camperreizigers, zoals Stop Accueil Camping-Car 
FFCC: een verblijf van maximaal één nacht voor € 8 
tot € 14, inclusief voorzieningen. U moet wel voor 
10.00 u weer vertrekken. Een arrangement staat bij 
de adressen aangegeven met het symbool M.

Overnachten bij particulieren
Bij sommige boeren, wijnboeren en eigenaars van 
boerderij-herbergen en kastelen mag u een nacht 
gratis op hun terrein parkeren. Ze laten u dan ken-
nis maken met hun producten en hun werk. Dit 
staat bekend onder de naam France  Passion en 
staat ook zo op de borden aangegeven. De plaatsen 
zijn alleen bestemd voor leden van France Passion 
met een camper die selfsupporting is (water, sani-
taire voorzieningen, afval enz.). De leden moeten 
een gids en een vignet van het lopende jaar hebben. 
Informatie en aanmelding: www.france-passion.
com. Soms worden ook niet-leden toegelaten, maar 
dan tegen betaling.
Camping-Car Park biedt een abonnementspas 
(€ 5, te koop bij automaten op de servicestations, op 
te waarderen en te gebruiken zonder tijdslimiet), die 
toegang geeft tot ieder station binnen hun netwerk 
tegen betaling van € 7,30 tot € 15 voor 24 uur. De 
voorzieningen op deze locaties zijn van hoge kwali-
teit. Informatie: campingcarpark.com.
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Hauts-de-France
De regio Hauts-de-France, in het uiterste 
noord westen van Frankrijk, ligt tussen het 
Île de France, de Noordzee en het Kanaal, 
en heeft een rijk maar bewogen verleden. 
De streek Picardië is het land van de kathe-
dralen: de godshuizen van Beauvais, Noyon, 
 St-Quentin, Senlis, Laon en vooral Amiens zijn 
van een diepe schoonheid. Daar staat tegen-
over dat de immense vlakten van dit gebied 
in 1916 het trieste strijdtoneel van de Slag aan 
de Somme vormden. Maar Picardië bestaat 
niet alleen uit steden en kale vlakten. In het 
zuidwesten ligt het Pays de Bray, dat al sterk 
aan Normandië doet denken; in het zuidoos-
ten, tussen Chantilly, Senlis en Compiègne, 
rijgen de bossen en kastelen zich aaneen; in 
het noordoosten staan de unieke versterkte 
kerken van de Thiérache; en in het noordwes-
ten schittert de Baai van de Somme in een 
bijna surrealistisch licht, dat kan variëren van 
roze tot opaal. U begrijpt nu waarom het hier 

de Côte d’Opale (Opaalkust) heet! Vanaf de 
Somme naar het noorden ligt een reeks impo-
sante krijtrotsen, met namen als Gris-Nez en 
Blanc-Nez (‘Grijsneus’ en ‘Witneus’) – die ook 
allerlei tinten blauw en bleekgroen vertonen.
Ook Nord-Pas-de-Calais heeft mooie archi-
tectuur, vooral de barokke Vlaamse gevels van 
het oude Lille en de Grand’Place van Arras zijn 
de moeite waard. Verder zijn er leuke kleine 
stadjes, zoals Bergues en Le Quesnoy, carillons 
en trotse belforten, de art-nouveauvilla’s van 
Touquet-Paris-Plage en Malo-les-Bains, en de 
duinen van Zuidkote. En dan noemen we nog 
niet eens de geslaagde rehabilitatie van de in-
dustrie, de oude mijnstreek die tegenwoordig 
op de Werelderfgoedlijst staat en het onver-
gelijkbare Musée du Louvre-Lens.
Vermaak vindt u er ook: het carnaval van Duin-
kerke, de braderie van Lille, Parc Asterix, film-
festivals, vliegerwedstrijden… Alles is er!
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EVENEMENTEN
	Q Carnaval de Dunkerque: rond aswoensdag.
	Q Festival 2 Cinéma Valenciennes:  
maart.
	Q Festival Le Blues Autour du Zinc in Beauvais: 
1 week in maart.
	Q Rencontres Internationales de Cerfs-Volants 
in Berck: april. Vliegerwedstrijd.
	Q Parijs-Roubaix: april. Beroemde 
wielerwedstrijd.
	Q Fêtes de Jeanne d’Arc in Compiègne: mei. 
	Q Les Médiévales in Laon: juni.
	Q Festival de l’Abbaye in Saint-Michel-en-
Thiérache:  juni. Oude muziek.
	Q Fête Jeanne Hachette in Beauvais: laatste 
weekend in juni. Middeleeuws feest.

	Q Festival de la Côte d’Opale: juli.  
www.festivalcotedopale.fr.
	Q Fête des Gayant in Douai: juli.
	Q Fête du Maroilles et de la Flamiche in 
Maroilles: 2de zo in aug.
	Q Journée Mérovingienne in Marle:  
half aug.
	Q Fête du Flobart in Wissant: aug.
	Q Grande Braderie in Lille: 1ste weekend in sept.
	Q Fête des Berlouffes in Wattrelos:  
2de weekend in sept. Een van de grootste 
rommelmarkten van Frankrijk.
	Q Fête du Houblon in Steenvoorde:  
1ste weekend in okt.
	Q Les Six Heures de Char à Voile in Berck: okt.
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RAADPLEEG OOK…
	Q De Groene Reisgidsen Nord-
Pas-de-Calais en Picardië, 
De Groene Reisgids 
Weekend Rijsel (Lille)
	Q Michelinkaarten 511, 301, 
302, 305 en 306

Routes 
¶ Picardische valleien 

van Amiens tot de kust 
7 dagen - 350 km 98

· De tijd van de kathedralen 
6 dagen - 300 km 102

¸ Picardië 
4 dagen - 280 km 106

¹ Frans-Vlaanderen  
6 dagen - 250 km 110

º Een tochtje langs  
de Opaalkust 
5 dagen - 250 km 114

Op stap 
Compiègne  103

Lille  111

Bezoek 
Hortillonnages d’Amiens 99

Domaine de Chantilly 107

Wandeling 
Van Cap Blanc-Nez  
naar Cap Gris-Nez  115

Met de camper door Hauts-de-France
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DAG 1 EN 2
Begin uw bezoek aan Picardië in Amiens met zijn ka -
thedraal, een van de grootste gotische bouwwerken 
ooit gebouwd: de Parijse Notre-Dame zou er twee 
keer in passen. Wandel rond door het voetgangersge-
bied in de binnenstad, waar u onder meer het Maison 
du Sagittaire, het baljuwhuis en het belfort kunt be-
wonderen. Na de lunch, die u natuurlijk afsluit met 
macarons, de specialiteit van de stad, kunt u per boot 
de Hortillonnages ontdekken (zie de bladzijde hier-
naast). Maak ’s avonds in een streekrestaurant kennis 
met de Picardische gastronomie en bezoek daarna 
een voorstelling in de Comédie de Picardie. Vergeet 
in het hoogseizoen niet een blik te werpen op de ver-
lichte kathedraal. Ga de volgende dag naar de Jardin 
Archéologique de Saint-Acheul en maak daarna een 
wandeling door het Quartier Saint-Leu, waar u van 
een poppenkastvoorstelling kunt genieten. Bezoek 

daarna het huis van Jules Verne of het Musée de 
Picardie (archeologie, middeleeuwse kunst, schilder-
kunst). Sluit de dag af in het Parc Zoologique.

DAG 3
Rijd van Amiens naar het vlak bij Picquigny gelegen 
Parc Préhistorique de Samara en volg de Somme 
tot in Long. Steek de rivier over en volg de weg naar 
Saint-Riquier, waar u de prachtige gotische kerk kunt 
bewonderen. Trek verder westwaarts naar Abbeville, 
met de kapittelkerk Saint-Wulfran en het Musée 
Boucher-de-Perthes. Rijd door de streek Vimeu rich-
ting de kust, naar de kleine badplaats Ault en bewon-
der er de steile kliffen. Zet via Cayeux-sur-Mer en het 
Maison de l’Oiseau et de la Baie de Somme koers naar 
het noorden, naar Saint-Valery-sur-Somme, waar u 
zeker een plek zult vinden om te overnachten.

HAUTS-DE-FRANCE – ROUTE 1

Picardische valleien van Amiens tot de kust
Amiens, de Sommebaai en het Parc du Marquenterre: deze Picardische rondrit zit boordevol 
afwisseling. U kunt een bezoek brengen aan een van de grootste gotische kathedralen, en duizenden 
trekvogels, Hensonpaarden of zeehonden observeren. Vind ontspanning in een chique badplaats 
alvorens op ontdekking te gaan in het dal van de Authie. Cultuurgeschiedenis, natuur, ontspanning 
en heerlijke maaltijden van schaal- en schelpdieren!

VERTREK: AMIENS – 7 dagen – 350 km

0 15 km
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Een strand aan de Baai van de Somme
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Hortillonnages 
d’Amiens
PRAKTISCHE INFORMATIE

Maison des Hortillonnages – 54 bd Beauvillé -  
t 03 22 92 12 18 -  
www.hortillonnages-culturesettraditions.fr -  
rondvaart april-okt.: 9.00-12.00, 13.30-18.00 u -  
€ 5,90 (tot 11 jaar € 4,10).

Goed om te weten
De Marché des Hortillons is elke zaterdagochtend op de 
Quai Parmentier in Amiens.

PARKEREN & FACILITEITEN

Parkeren
Staanplaatsen op de parkeerplaats van het Parc du Moulin-
St-Pierre.
Gps: E 2.31170 N 49.90012

Aire du Parc des Cygnes
111 av. des Cygnes, camping Parc des Cygnes -  
v 03 22 43 29 28 - www.parcdescygnes.com
Half april-eind okt.
Sanizuil ä € 6 T S
15 f - o - onbeperkt - € 30/dag - incl. sanizuil
Betaling: /
Faciliteiten: V õ ö u
Gps: E 2.25958 N 49.92076

De Hortillonnages d’Amiens vormen een van de bekendste 
attracties van Picardië. Met zijn grote aantal drijvende tui-
nen is dit landschap inderdaad uniek in Frankrijk. Al sinds 
de middeleeuwen verbouwen tuinders hun gewassen in 
dit circa 300 ha grote moerasgebied. In een doolhof van 
bevaarbare kanaaltjes telen zij hier hun groenten en fruit. 
Hortillon is trouwens het Picardische woord voor tuinder. 
Bezoekers kunnen deze uitzonderlijke omgeving leren 
kennen tijdens een rondvaart op een platbodem. Een tocht 
met informatieborden, die u te voet of met de fiets kunt 
afleggen, volgt het jaagpad vanaf het Parc Saint-Pierre. Ook 
zijn er kajaktochten mogelijk, georganiseerd door de water-
sportclub van Rivery.
Elk jaar in juni vindt er een markt op het water plaats, 
waarbij de tuinders gekleed gaan in hun traditionele kle-
derdracht, waardoor de sfeer van de markten van vroeger 
wordt opgeroepen. Ze komen aan bij de Quai Bélu en ver-
kopen hun producten op de Place Parmentier.

DAG 4
Geniet ’s ochtends van zowel de sfeer in de haven van 
Saint-Valery-sur-Somme als van de wandeldijk en 
bovenstad. Maak na de lunch een tochtje langs de 
Sommebaai tot aan het haventje van Crotoy, waar 
een Voie Verte begint. Rijd dan verder naar het grote 
vogelreservaat van het Parc du Marquenterre.

DAG 5
Doorkruis de streek Ponthieu en bewonder Crécy-en-
Ponthieu en zijn bossen. Rijd daarna naar de noorde-
lijker gelegen vallei van de Authie voor een bezoek 
aan de abdij en de tuinen van Valloires. Ga na een 
korte tussenstop in Berck verder naar Le Touquet-
Paris-Plage. Vakantiesfeer dankzij het strand, de dui-
nen, de wind, de dennenbossen, de wandelpaden, de 
stadswandelingen, leuke uitstapjes, het casino en het 
strandzeilen en speedsailen. Deze plek biedt u tal van 
watersport- en recreatieactiviteiten en ook de kinde-
ren kunnen het hier leuk hebben (Aqualud, strand-
clubs en het Parc de Bagatelle op 10 km). Denk aan 
de goedgevulde evenementenkalender proef de be-
faamde vissoep van Le Touquet-Paris-Plage.

DAG 6
Volg vanuit Le Touquet-Paris-Plage de idyllische 
vallei van de Canche tot Montreuil, waar u heerlijk 
kunt eten. Trek na de middag verder via Hesdin en 
Frévent en volg de Authie tot in Doullens.

DAG 7
Vertrek ’s ochtends uit Doullens voor een ontdek-
kingstocht in de schuilgrotten van Naours. Rijd na de 
lunchpauze in zuidelijke richting voor een bezoek aan 
het kasteel van Bertangles. Keer terug naar Amiens.
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Campings 
HAUTS-DE-FRANCE – ADRESSEN ROUTE 1

Servicestations & parkeerterreinen 
LE CROTOY

Les Trois Sablières
1850 r. de la Maye - v 03 22 27 01 33 -  
www.camping-les-trois-sablieres.com
Begin april-eind okt. - !
¡ sanistation ä T S € 5 (water + 
elektr.) - M ï € 18  
Prijs: € 31 II = ' ï (10A) - extra 
pers. € 6,80
Faciliteiten en recreatie: u õ æ ö 
O
R Veel groen en veel bloemen.
Gps: E 1.59883 N 50.24825

FORT-MAHON-PLAGE

Club Airotel Le Royon
1271 rte de Quend - v 03 22 23 40 30 -  
www.campingleroyon.com
Half maart-begin nov. - 376 staanpl.
¡ sanizuil Flot Bleu ä ï T S - 
M ï € 17 
Prijs: € 39 II = ' ï (6A) - extra 
pers. € 7
Faciliteiten en recreatie: u ö O
Gps: E 1.57963 N 50.33263

MOYENNEVILLE

Le Val de Trie
1 r. des Sources - v 03 22 31 48 88 - 
www.camping-levaldetrie.fr
Begin april-eind okt. - 45 staanpl. - !
¡ ä ï S 
Prijs: € 28,60 II = ' ï (10A) - 
extra pers. € 5,90
Faciliteiten en recreatie: u õ æ ö 
O B
Gps: E 1.71508 N 50.08552

NAMPONT-SAINT-MARTIN

La Ferme des Aulnes
Hameau de Fresne - v 03 22 29 
22 69 - www.fermedesaulnes.com
Begin april-eind okt. - 20 staanpl. - !
¡ - M € 31 - Prijs: € 31 II = ' 
ï (6A) - extra pers. € 7
Faciliteiten en recreatie: u õ æ ö 
O B
R Op het terrein van een oude 
Picardische boerderij.
Gps: E 1.71201 N 50.33631

AMIENS
Zie vorige blz. 

BERCK-SUR-MER

Aire de Berck
Chemin aux Raisins, bij het watersport-
centrum van de Baie d'Authie -  
v 03 21 09 50 00 - Begin maart-eind 
nov. - Sanistation ä T S: gratis
75 f - onbeperkt - € 10/dag
Betaling: /
R 100 m van het strand.
Gps: E 1.56431 N 50.397

CAYEUX-SUR-MER

Aire Les Galets de La Mollière
R. Faidherbe, La Mollière, tegenover 
camping Les Galets de la Mollière -  
v 03 22 26 61 85 - www.camping 
lesgaletsdelamolliere.com
Begin april-eind okt.
Sanizuil Eurorelais ä € 3 ï € 3 T S
40 f - onbeperkt - € 10/dag -  
betaald vanaf 18.00 u
Faciliteiten: V æ õ ö u
Gps: E 1.52626 N 50.20301

LE CROTOY

Aire Camping-Car Park du Crotoy
Rte de Rue, D 940 - v 01 83 64 69 21
Permanent - Sanistation ä ï T  
S: € 5 (water + elektr.)
24 f - o - 72 uur - € 9,60/dag - incl. 
sanizuil 
Betaling: / - Faciliteiten: u
Gps: E 1.64135 N 50.22972

DOULLENS

Aire de Doullens
R. du Pont-à-l'Avoine -  
v 03 22 77 00 07 - Permanent
Sanizuil AireService ä € 2 T S
5 f - onbeperkt - gratis
R Vrij rumoerig.
Gps: E 2.3426 N 50.1539

FORT-MAHON-PLAGE

Aire de Fort-Mahon-Plage
R. de la Bistouille, vlak bij het toeris-
tenbureau - v 03 22 27 70 24  

Permanent (vorstbescherming)
Sanistation ä T S: gratis
130 f - onbeperkt - € 9/dag
Faciliteiten: V æ õ u
R Dicht bij het strand.
Gps: E 1.555 N 50.33861

LONG

Aire de Long
R. de la Chasse-à-Vache, naast de ge-
meentecamping - v 03 22 31 84 27   
Half maart-half nov.
Sanizuil Eurorelais ä € 2 ï € 4 T S
15 f - 48 uur - € 10/dag
Faciliteiten: ö u
R Barbecue toegestaan. Vlak bij een 
rivier en een meer.
Gps: E 1.9783 N 50.0363

PICQUIGNY

Aire de la Cavée d'Airaines
Rte d'Airaines - v 03 22 51 44 42
Sanistation ä ï T S
20 f - 24 uur
Faciliteiten: V u
R Niet ver van het Parc Samara. 
Douches en wastafels.
Gps: E 2.14167 N 49.93934

SAINT-VALERY-SUR-SOMME

Aire de Saint-Valery-sur-Somme
R. de la Croix-l'Abbé - v 06 24 69 
12 64 - Permanent (vorstbescher-
ming) - !
Sanizuil AireService ä ï T S
150 f - o - onbeperkt - € 12/dag - incl. 
sanizuil 
Betaling: /
R Vlak, met grind, weinig schaduw.
Gps: E 1.62889 N 50.18223

LE TOUQUET-PARIS-PLAGE

Aire du Touquet
Av. Jean-Ruet, parkeerterrein van 
watersportcentrum Nord, aan de mon-
ding van de Canche - v 03 21 05 51 09
Permanent (vorstbescherming)
Sanistation ä ï T S: € 2 (water + 
elektr.)
70 f - onbeperkt - € 17/dag
Betaling: / - Faciliteiten: õ
Gps: E 1.59331 N 50.53573
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Aanbevolen Toeristenbureaus
AMIENS

23 pl. Notre-Dame - 
t 03 22 71 60 50 - 
www.amiens-tourisme.com

LE CROTOY
1 r. Carnot -  
t 03 22 27 05 25 -  
www.crotoybaiedesomme.com

AMIENS
Zie blz. 109

ABBEVILLE
f La Corne – 32 chaussée  
du Bois - t 03 22 24 06 34 -  
la-corne-restaurant.business.site - 
j - gesl. 3 weken in aug., kerstvak., 
wo-avond, za-middag en zo - lunch-
menu € 16/19 - € 26/36. Achter de 
blauwe gevel van dit oude pand 
vindt u een aangenaam restaurant in 
retrostijl, waar u kunt genieten van 
royale bistromaaltijden (kalfszwezerik, 
andouillette en allerlei soorten vis, vers 
uit zee.

BERCK-SUR-MER
Le Succès Berckois – 31 r. Carnot -  
t 03 21 09 61 30 - www. 
succesberckois.com - ma 14.30-18.30, 
di-za 9.30-12.00, 14.30-19.00,  
zo 10.00-12.00, 15.30-18.30 u; fabri-
cageproces in de zomer: dag. 15.30-
18.30 u; rest v.h. jaar: do, vr en za 
15.30-18.30 u - gesl. wo (beh. in de 
zomer). Familiebedrijf dat nog altijd op 
ambachtelijke wijze traditioneel snoep, 
berlingots en sucettes maakt. Er is ook 
een zaal waar u het fabricageproces 
kunt bijwonen, evenals videopresen-
taties enz.

LE CROTOY
f Aux Trois Jean – 27 r. du Capitaine-
Guy-Dath - t 03 22 27 16 17 -  
õ j Î - gesl. di-wo (buiten seiz.) - 
dagschotel € 13,50 - € 30,50. Dit 
etablissement is prachtig gelegen 

boven het enige op het zuiden ge-
richte strand van de streek. Bij de 
eerste zonnestralen loopt het terras 
daarom meteen vol. In de keuken 
wordt gebruikgemaakt van de beste 
zeeproducten, met als specialiteit de 
moules de bouchot (mosselen) van de 
Picardische kust.

SAINT-VALERY-SUR-SOMME
f Les Corderies – 214 r. des 
Moulins - t 03 22 61 30 61 - 
www.lescorderies.com - õ Î - gesl. 
ma-di-middag - lunchmenu € 35 - 
€ 60 - reserv. aanbevolen. Dit hotel- 
restaurant boven St-Valery biedt u dis-
crete luxe en een prachtige ambiance, 
met onder meer een grote tuin waar 
u onder het genot van een goed glas 
van het weidse uitzicht kunt genie-
ten. Uitstekende, inventieve keuken, 
waar hoofdzakelijk met marktverse 
producten wordt gewerkt. Reserveren 
aanbevolen, want Les Corderies is een 
geliefd adres.

LE TOUQUET-PARIS-PLAGE
f Pérard - Restaurant-Poissonnerie-
Traiteur – 67 r. de Metz - t 03 21 05 
13 33 - www.perard-letouquet.fr - j - 
12.00-14.30, 19.00-22.00 u - menu 
€ 28/38. Le Touquet is vermaard om 
zijn vissoep, verkrijgbaar bij vele vis-
handelaren, kruideniers en traiteurs. 
En die van Pérard is de beroemdste! 
Het restaurant is uitgebreid met een 
oesterbar en een zonterras, waar in 
alle rust de producten van de visafslag 
geproefd kunnen worden.

TOP 5  
BAAI VAN  
DE SOMME

1. Wadlopen in de baai
2. Vogels kijken
3. Strandzeilen
4. Paardrijden
5. Kajakken (op zee)
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Kitesurfen aan de Noord-Franse kust
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