
Uitzonderlijke 
ligging 
aan zee 

Voor een vakantie
vol energie !

4-sterrenbuitenhotel



Klik hier !

De camping
Verblijf

LVL Les Ayguades 
is een uitzonderli-
jke geografische ligging aan 
zee!  Onze 4-sterren accom-
modatie in de buitenlucht 
verwelkomt u in Gruissan in 
Occitanië, een van de zon-
nigste regio’s van Frankrijk.

Met 120 staanplaatsen, 90 
stacaravans en 50 chalets 
biedt ons park van 6 hectare 
een ruime keuze aan moder-
ne accommodaties voor 4 tot 
8 personen.  Al onze facili-
teiten zijn aangepast aan men-
sen met beperkte mobiliteit.

Open van eind maart
tot begin november

Directe 
toegang tot de zee 
vanaf de camping!

http://loisirs-vacances-languedoc.phototendance.com/


Onze Diensten

Het restaurant

Diensten

Relax, het is vakantie! 
Neem uw maaltijden in ons res-
taurant terwijl u geniet van een 
uitzicht op de Middellandse Zee! 
Ter plaatse of om mee te nemen, 
volpension of halfpension.

Alle noodzakelijke 
diensten staan tot 
uw beschikking! 

Bij LVL Les Ayguades 
spaart u uw energie voor uw 
activiteiten!

Verwarmd zwembad• 
Gratis Wifi• 
Wasserette• 
Snack - Bar - Kruidenierswinkel• 
Speeltuin voor de kinderen• 
Boulodrome - Sportterrein• 
Animaties (schooltijd)• 



Label «Toerisme en Handicap»

Ecotoerisme

Alle structuren van onze cam-
ping zijn volledig aangepast 
aan mensen met beperkte mo-
biliteit:

De verblijven• 
Het restaurant• 
Het zwembad• 
Toegang tot het strand• 

We zijn ook gevoelig voor duur-
zame ontwikkeling:

Gebruik van warmtepompen• 
Zonnepanelen voor warmwa-• 
terproductie
Biologisch afbreekbare huis-• 
houdelijke producten
Enz.• 

Onze
Waarden



Het dorp • Gruissan
Het park  • La Clape
De stad  • Narbonne
De Abdij van • Fonfroide
Het dorp • Minerve

In de buurt 
van de camping

De middeleeuwse stad  Carcassonne

Het Afrikaanse reservaat van Sigean

In de
omgeving

Op 1 uur afstand...



Wateractiviteiten• 
Wandelen langs de zee• 
Paardrijden• 
Wandelen• 
Bubbelbad• 
Casino• 
Paintbal• 
Dierenpark• 
Waterpark• 
Gastronomie• 
Enz. • 

De activiteiten
In Gruissan 
komt de zon 

vroeg.... 
Tank u vol met 

energie 
vanaf de lente!

Fietsverhuur in • 
Gruissan

6 fietsroutes in de • 
omgeving 

70 k m fietspaden• 

Biken
Wandelen, mountainbiken, 
paardrijden, klimmen,.... 
Ontdek het grootste na-
tuurpark van de Langue-
doc! 15.000 hectare adem-
benemende natuur voor 
uw buitenactiviteiten!

La Clape


