in het hoogseizoen activiteiten
met entertainer

PUMPTRACK

Vergeet uw fietsen, scooters en skateboards niet

Animatie

op Camping Trélachaume
Animatie voor de hele familie overdag en ‘s avonds
(in het hoogseizoen, maandag tot vrijdag) :
welkomstdrankje, kookworkshop,
jeu de boules wedstrijden,
volleybal- en tafeltennistoernooien,
shows met goochelaar of fakir, wandeltochten met begeleiding,
films, openluchtspelen en kinderworkshops...

Pingpongtafels
Volleybal terrein, Jeu-de-boules terrein
Speelterrein, TV- en ontspanningsruimte, tafelvoetbal
Entertainmentruimte (open in juli enaugustus) met
gezelschapsspelletjes, boeken en stripalbums, pingpongtafel.
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Voorzieningen
Het sanitair voldoet aan de kwaliteitseisen voor
3-sterrencampings (gratis warm water). Sanitair voor
mindervaliden. Wasserette : wasmachine en droger.
Ter plaatse vindt u alle voorzieningen:
brood, levensmiddelen, restaurant, bar,
take-away, gas...
Wifi: wifi-hotspot rondom de receptie, aan de bar.
Verhuur van koelelementen bij de receptie.
Bar bij het zwembad: ijsjes en dranken.
Supermarkten en andere winkels bevinden zich
in Moirans-en-Montagne, op 5 km van de camping.

Praktische

informatie
Frequente vragen :
Barbecues met onderstel zijn toegestaan (houtskool en elektrisch).
Elektriciteit: 5 tot 10 ampère. Wilt u een elektrische barbecue, tafelgrill
of kookplaten gebruiken, vraag dan om 10 ampère.
Geen verhuur van koelkasten, maar verhuur van koelelementen
voor de koelbox.
Geen douchemuntjes.
Onze trouwe huisdieren zijn niet toegestaan in de huuraccommodaties.
De camping is ‘s nachts bewaakt. Dragen van bij aankomst
verstrekt armbandje verplicht.

Jura Chalet
de weldaad van hout
41m2 • 5 personen

• Open keuken :

1 koelkast, uitgeruste keuken met
oven en magnetron, koffiemachine,
serviesgoed en keukengerei.
2 elektrische kookplaten
1 tafel en 6 stoelen.

• Flat screen TV met satellietzenders.

• 1 slaapkamer op de begane grond
(1 tweepersoonsbed).

Vide :

(1 tweepersoonsbed en 1 eenpersoonsbed).

• Badkamer : toilet, douche, wasbak.
• Overdekt terras (11 m2) met tuinmeubilair.
Verhuur van lakens tegen betaling.

Cottages

uitzicht over het meer
35m2 • 5 personen
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• 1 slaapkamer op BG
• Open keuken :

1 koel- en vrieskast, uitgeruste keuken
met magnetron, koffiemachine,
serviesgoed en keukengerei.
4 gaskookplaten.
1 tafel en 6 stoelen.

• Flat screen TV met satellietzenders.

(1 tweepersoonsbed 160)

1 slaapkamer op BG
(3 tweepersoonsbeds)

• Badkamer : toilet, douche, wasbak.
• Overdekt terras 13 m2,
met tuinmeubilair.
Verhuur van lakens tegen betaling.

Mobil-home

Super Titania & Super Mercure
30m2 • 4/6 personen

28m2 • 4 personen
• Open keuken :
1 koel- en vrieskast, uitgeruste keuken met
magnetron, koffiemachine, serviesgoed
en keukengerei. 4 gaskookplaten.
1 tafel en stoelen.
• Flat screen TV met satellietzenders.

Arizona

Houten woonwagen

18m2 • 4 personen

• 2 slaapkamers (1 tweepers.bed + 2 éenpers.bedden)
+ slaapbank (super Titania).
• Badkamer met douche en wasbak, aparte WC.
• Half overdekt terras 15 m2, met tuinmeubilair.
Verhuur van lakens tegen betalings.

• 1 slaapkamer (1 tweepers. bed)
• Open keuken :
+ 1 slaapcabine (stapelbed)
1 koel- en vrieskast, uitgeruste keuken met
• Badkamer : toilet, douche, wasbak.
magnetron, koffiemachine, serviesgoed
en keukengerei.
• Picknicktafel en terras de 5 m2
2 gaskookplaten.
Verhuur van lakens tegen betaling.
1 tafel en 4 stoelen.

• Flat screen TV

met satellietzenders.

Le Camping Trélachaume offre
une vue spectaculaire
sur le Lac de Vouglans et ses méandres.

Verhuur van kano’s, motorboten
zonder vaarbewijs, waterﬁetsen,
elektrische boten...

Het Meer
van Vouglans
smaragdgroen water
één van de grootste meren van
Frankrijk (35 km lang) en biedt
talrijke watersportmogelijkheden ...

Strand La Mercantine
TMooi zandstrand met grasveld 800 meter beneden de camping
gelegen. Vanaf de camping leidt een steil pad door het
struikgewas naar beneden, voor goede wandelaars.
Via de weg is het 2 minuten rijden met de auto naar
de gratis parkeerplaats. Bewaakt zwemmen.
In de zomer is de temperatuur van het water rond de 26°!
Verhuur van boten, kano’s, waterfietsen, snackbar in juli en augustus.

Vouglans is ook synoniem voor :
• een bekende visstek (dag- of weekvergunning, te koop bij hengelsportwinkels)
• snelvaart in afgebakende zone (motorboten, waters kiën, jetskiën...)
• rondvaarten met commentaar over het meer, met Le Louisiane.
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Kijk ook op
www.vouglans.fr
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De haven van La Mercantine
(op 800 meter van de camping) biedt
plaats voor 270 boten (vissers-, zeilof motorboten).
Verhuur van aanlegringen op de Camping.
Helling voor gratis tewaterlating
van de boten.
Verhuur van elektrische boten
in de haven vanaf begin mei.
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Camping
TRÉLACHAUME ***

Lac de Vouglans
39260 Maisod France
Tél. (00 33) 03 84 42 03 26
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francoise@trelachaume.fr
www.trelachaume.fr
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