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Welke Sandaya-camping wordt het dit jaar?
Zetten we koers naar Bretagne, Languedoc-Roussillon, de Côte d’Azur, Normandië,
Aquitaine of Catalonië? Keuze te over!
Vakantiesalon, in Paleis 4, stand 4311
Sandaya, dé specialist in vier- en vijfsterrencampings, opent het seizoen 2017 met een gloednieuwe
luxecamping in Les Landes, in de Aquitaine, tussen Arcachon en Biarritz. Een gloednieuwe bestemming in de
pijnboombossen van Les Landes, tussen het Lac de Léon en de Atlantische oceaan. Het gaat om de eerste
Franse camping die het Europese ECOLABEL kreeg.
Camping Le Col Vert - Les Landes – 4 sterren
Vlak bij het natuurreservaat van Courant d’Huchet
ligt camping Le Col Vert, te midden van het
uitgestrekte bos van Les Landes de Gascogne,
tussen Bordeaux en Biarritz, op amper 6 km van de
Côte d’Argent en haar stranden.
Bovendien doorkruist niet alleen de GR8 deze
streek, maar ook de Franse kustroute naar Santiago
de Compostella en de Vélodyssée, een fietsroute die
Bretagne doorkruist langs de Atlantische Oceaan, tot
aan de Baskische kust. Ideaal voor een stevige,
avontuurlijke rit met de oceaan als decor (meer dan
1.200 km, waarvan 70 % over autovrije paden).
Tussen een groot meer en de oceaan
Surfen of in de golven duiken, een zeil- of catamaraninitiatie volgen … hier is alles een fluitje van een cent!
Aan de oevers van het Lac de Léon en op een boogscheut van de Atlantische Oceaan heeft camping Le Col
Vert heel wat te bieden voor liefhebbers van watersporten, of ze nu het zoete of het zoute sop verkiezen.
1548 route de l'étang – 40560 Vieille Saint Girons – Aquitaine – Frankrijk
Opening van het seizoen 2017 - Vroegboekaanbod
Met deze camping erbij telt Sandaya nu 12 campings in Frankrijk en Spanje. Reserveren voor het seizoen
2017 kan vanaf vandaag, en alle informatie over de campings is te vinden in de gloednieuwe brochure en op
de nieuwe website van de groep: www.sandaya.be.
Profiteer nu van een vroegboekkorting van maar liefst 20 % en krijg bovendien de annulatieverzekering gratis.
Vakantiesalon - Brussel - van 2 tot 5 februari 2017
Sandaya zal aanwezig zijn op het Brusselse Vakantiesalon, in Paleis 4, stand 4311. U komt er alles te weten
over de nieuwe bestemmingen, aanbiedingen, cottages, boomhutten, lodges, chalets enz.
Over Sandaya
SANDAYA werd in 2010 opgericht als campingketen en telt 12 vier- en vijfsterrencampings in Frankrijk en Spanje, telkens
goed voor minstens 300 verblijfplaatsen op buitengewone locaties, met een ruime keuze aan verblijfstypes (cottages,
chalets, lodges en staanplaatsen) en een brede waaier aan voorzieningen, ontspanningsmogelijkheden en diensten. De
keten wil een onbetwistbare speler in de luxecampingsector (4 en 5 sterren) worden en blijft daarom haar merk en aanbod
verder uitbouwen door te investeren in kwaliteitsvolle sites aan de Europese kust.
Informatie en reserveringen: www.sandaya.be
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