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Een speels opgezette, gezellige familiecamping 
te midden van weelderige begroeiing

FAMILIECAMPING SINDS 1964

ANIMATIE

ZWEMMEN

NATUUR

RECEPTIE

AANGEPAST VOOR PBM

VOLG ONS
Op onze website: 
www.lapascalinette.fr
Op de social media: 
#vertLaPascalinette

TOEGANKELIJKHEID & RESPECT

GROTE KEUZE AAN ACCOMMODATIES EN VOORZIENINGEN



Ontdek meer over deze accommodaties op www.lapascalinette.fr

CAMPING SINDS 1964 IN ZUID-FRANKRIJK
Onze camping is een van de oudste in het zuiden van de Provence en zeker de meest bosrijke camping in de regio.

Sinds 1964 hebben we de camping met veel aandacht voor detail voortdurend verbeterd om jou tijdens je vakantie te kunnen
bieden wat we zelf ook zouden willen aantreffen : gevarieerde accommodatie van hoge kwaliteit, op ruime staanplaatsen die zeer schoon 

zijn en volledig worden afgebakend door fraaie begroeiing. En dat allemaal met uitzicht op het eiland Porquerolles direct voor de kust 
én dicht bij de mooiste stranden van de Côte d’Azur in Zuid-Frankrijk.

Alle campingliefhebbers gaan bij ons vinden waar ze het meeste vakantieplezier aan beleven: of dat nou in het grote waterpark van zo’n 2.000m² 
met verwarmde zwembaden, glijbanen en waterspelletjes is of bij de diverse sport- en spelfaciliteiten op de camping. Uiteraard is er animatie, 

zijn er schone sanitair gebouwen, een restaurant en supermarkt... Het zal je tijdens je verblijf op onze camping echt aan niets ontbreken. Zo kunnen jij 
en je gezin heerlijk nieuwe vakantieherinneringen gaan maken !

Camping Les Jardins de La Pascalinette® is ook een plek waar mensen met een beperking heel goed terechtkunnen en waar we milieubewustzijn hoog 
in het vaandel hebben staan. Onze aanpak is anders, uniek en authentiek. Wat wij willen bieden is een vakantieplek die zowel mooi is, ruim van opzet en met 

veel privacy voor iedere campinggast. En dat in een prachtige groene en natuurlijke omgeving. Dat is wat onze camping in de Provence al jarenlang bijzonder maakt.

MOOIE ACCOMMODATIES
Van traditionele staanplaatsen, premium kampeerplaatsen met eigen privé sanitaire voorzieningen voor tenten, caravans en campers tot ruime stacaravans met 

terrassen en onze originele houten kampeerhutten, bij ons heb je een ruime keus aan accommodaties op mooie staanplaatsen die groter zijn dan welke 
camping in de omgeving dan ook!

VOLLEDIG INGERICHTE STACARAVANS MET VEEL COMFORT

STACARAVAN
CLASSIQUE®

10-PERSOONS ACCOMMODATIE IN 
 LA VILLA DES COPAINS®

STAANPLAATS
SMALL

STACARAVAN
AVANTAGE®

STACARAVAN
PATIO®

STAANPLAATS
CONFORT

ORIGINELE GLAMPING VOOR 10 PERSONEN IN  
LE COIN DES COPAINS®

STACARAVAN
ÎLES D’OR®

STAANPLAATS
PRIVILÈGE XXL

STACARAVAN 
QUINTESSENCE® 

INGERICHTE TENT MET PRIVÉ 
SANITAIR COCO SWEET® 

STAANPLAATSEN MET PRIVÉ 
SANITAIR  PREMIUM XXL

STACARAVAN
PRIVILÈGE®

STAANPLAATS
ECONOMIC

STAANPLAATSEN MET PRIVÉ 
SANITAIR PREMIUM CONFORT 



WEELDERIGE VEGETATIE OP DE CAMPING

ACTIVITEITEN EN ANIMATIE VOOR IEDEREEN

HEEL VEEL WATERPRET VOOR GROOT EN KLEIN
Onze zwembaden onderscheiden zich door de diversiteit aan spelletjes en voorzieningen voor alle leeftijden en alle smaken. Je kunt hier ‘gewoon’ zwemmen, 
maar ook meedoen met aqua gym, relaxen op de ligbedden rondom of heerlijk genieten van de glijbanen en waterspelletjes. In de stille hoek kun je weer even 

op adem komen. Een perfecte plek voor het hele gezin dus, en ook als je met vrienden op vakantie bent of met z’n tweetjes.

ONTSPAN EN KOM WEER VOLLEDIG BIJ IN EEN BESCHERMD NATUURGEBIED
Onze plek in Zuid-Frankrijk is veel meer dan een camping, hier maak je tijdens je vakantie een reis door prachtig groen en weelderige natuur. 

Geniet van het mooie botanische pad op de camping en van een echte vakantie in de natuur.

EN VOOR IEDER WAT WILS
Onze camping beschikt over talrijke sportfaciliteiten en spelletjes. Zo zijn er een multisportterrein, een speelhal, speeltuin, jeu de boules, tafeltennis, 

fitnessapparaten... En in juli en augustus is er een animatieprogramma voor zowel onze kleine als grote campinggasten. 

EEN WATERPARK VAN 2.000M²

CAMPING SINDS 1964 IN ZUID-FRANKRIJK
Onze camping is een van de oudste in het zuiden van de Provence en zeker de meest bosrijke camping in de regio.

Sinds 1964 hebben we de camping met veel aandacht voor detail voortdurend verbeterd om jou tijdens je vakantie te kunnen
bieden wat we zelf ook zouden willen aantreffen : gevarieerde accommodatie van hoge kwaliteit, op ruime staanplaatsen die zeer schoon 

zijn en volledig worden afgebakend door fraaie begroeiing. En dat allemaal met uitzicht op het eiland Porquerolles direct voor de kust 
én dicht bij de mooiste stranden van de Côte d’Azur in Zuid-Frankrijk.

Alle campingliefhebbers gaan bij ons vinden waar ze het meeste vakantieplezier aan beleven: of dat nou in het grote waterpark van zo’n 2.000m² 
met verwarmde zwembaden, glijbanen en waterspelletjes is of bij de diverse sport- en spelfaciliteiten op de camping. Uiteraard is er animatie, 

zijn er schone sanitair gebouwen, een restaurant en supermarkt... Het zal je tijdens je verblijf op onze camping echt aan niets ontbreken. Zo kunnen jij 
en je gezin heerlijk nieuwe vakantieherinneringen gaan maken !

Camping Les Jardins de La Pascalinette® is ook een plek waar mensen met een beperking heel goed terechtkunnen en waar we milieubewustzijn hoog 
in het vaandel hebben staan. Onze aanpak is anders, uniek en authentiek. Wat wij willen bieden is een vakantieplek die zowel mooi is, ruim van opzet en met 

veel privacy voor iedere campinggast. En dat in een prachtige groene en natuurlijke omgeving. Dat is wat onze camping in de Provence al jarenlang bijzonder maakt.

MOOIE ACCOMMODATIES
Van traditionele staanplaatsen, premium kampeerplaatsen met eigen privé sanitaire voorzieningen voor tenten, caravans en campers tot ruime stacaravans met 

terrassen en onze originele houten kampeerhutten, bij ons heb je een ruime keus aan accommodaties op mooie staanplaatsen die groter zijn dan welke 
camping in de omgeving dan ook!

ONZE TUINEN

4 VERWARMDE ZWEMBADEN

SPORTVELDEN EN -RUIMTES

BOTANISCH PAD

4 GLIJBANEN

ANIMATIE

RELAX ZONES

WATERSPELLETJES

SPELLETJESRUIMTE

ONZE GEHEIME TIPS

KINDERBAD

ONZE GEHEIME TIPS

WELKOM AAN ONZE VRIENDEN

ZEN-RUIMTE

RESTAURANT

EEN BETROKKEN CAMPING

     TOEGANKELIJK WATERPARK

     TOEGANKELIJK VOOR PBM



Een speels opgezette, gezellige familiecamping 
te midden van weelderige begroeiing

WAAR VIND JE ONS
1800 ancien chemin de Hyères
83250 La Londe-les-Maures
Var - France

SCHRIJF ONS
SAS Camping de La Pascalinette
1800, ancien chemin de Hyères
83250 La Londe-les-Maures

NEEM CONTACT MET ONS OP
Tel. : +33 4 94 66 82 72 
Mail : resa@lapascalinette.fr

VOLG ONS
Op onze website: 
www.lapascalinette.fr
Op de social media: 
#vertLaPascalinette

TOEGANKELIJKHEID & RESPECT

TOEGANKELIJKHEID, MILIEU EN DUURZAAMHEID OP DE CAMPING
Onze camping is de enige in de omgeving met een waterpark dat met het label Toerisme & Handicap is onderscheiden. Dat betekent dat bij ons ook mindervaliden 

van harte welkom zijn en gebruik kunnen maken van de zwembaden. En ook beschikt de camping over accommodaties die aangepast zijn en daardoor 
ook toegankelijk voor mensen met een beperking en/of rolstoelgebruikers. 

De camping is ook met de volgende labels onderscheiden: Clef Verte (Groene Sleutel), Qualité Tourisme (Kwaliteitstoerisme), Vignobles & Découvertes (Wijngaarden & 
Ontdekkingen), Refuges LPO (Vogelschuilplaatsen). We zetten ons in voor dat toerisme bewust met het milieu omgaat, met de opvang van dieren, het behoud van de natuur, 

laadpalen voor elektrische auto’s, milieuvriendelijke anti-muggenpalen, afvalscheiding en overige ecologisch verantwoorde maatregelen.

GROTE KEUZE AAN ACCOMMODATIES EN VOORZIENINGEN

Restaurant

Speeltuin

Multisportterrein

Speelhal

Fitnessapparaten

Tafeltennistafels

Jeu de Boules

Kinderclub 4-8 jaar

Kinderclub 8-12 jaar

Snackbar

Minimarkt

Animatie podium

4 verwarmde zwembaden

4 glijbanen

Waterspelletjes

Babyverzorgruimte

Douchecabines en wastafels

Aangepaste ruimtes voor PBM

Toiletten voor volwassenen & kinderen

Wasserette

Hondendouche

Waterpunten

Toiletten

Afvalscheidingsruimte

Parkeerplaats

Anti-muggenpalen

Oplaadpalen

Tot ziens op onze camping in de natuur!
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La Villa des Copains®

Le Coin des Copains®

Coco Sweet® ingerichte tent met privé sanitair

Stacaravan Quintessence®
Stacaravan Îles d’Or®
Stacaravan Patio®

Stacaravan Privilège®

Stacaravan Avantage®
Stacaravan Classique®

Staanplaats Premium XXL met privé sanitair

Staanplaats Premium Confort met privé sanitair

Staanplaats Privilège XXL 
Staanplaats Confort
Staanplaats Small
Staanplaats Economic


