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LIGGING :
• 800m van de
Atlantische Oceaan

• 2 km van het strand
• Nabij Sables d’Olonne
• Nabij het thalasso-centrum
• 100 km van Nantes

Sinds 35 jaar
houdt de familie Renard
zich bezig met
het u zo prettig mogelijk te maken
Alles is begonnen in 1968, toen mijn ouders, ooms en tantes de
uitdaging aannamen om de eerste camping van Château d'Olonne
te stichten, in de weilanden van mijn opa.

Ze hebben alles op alles gezet om van Les Fosses Rouges een
aangename plek te maken, zodat hun gasten fantastische
herinneringen aan hun weekenden en vakanties zouden
overhouden. En het is ze gelukt !

Wij, de kinderen, waren er natuurlijk ook. Onbewust van het
voorrecht te kunnen fietsen over een 3,5 hectare groot terrein en
te kunnen spelen met al die leuke vriendjes die we daar maakten...
Ja, ik ben hier opgegroeid en heb de fakkel van mijn ouders
overgenomen. Tegenwoordig hebben mijn vrouw Viviane en ik het
geluk om, heel simpelweg, te kunnen zorgen voor het uwe”

Laurent Renard

www.camping-lesfossesrouges.com

“

8, rue des Fosses Rouges
85180 LE CHÂTEAU D’OLONNE
02 51 95 17 95
info@camping-lesfossesrouges.com



Op de camping Les Fosses Rouges hebben wij alles in het werk
gesteld om u echte ontspanning en rust in de buitenlucht te kunnen
bieden. Dit alles in een gezellige en vriendschappelijke sfeer.
De camping ligt op een beboste plek, op maar 800 meter van de
Atlantische Oceaan, en er is voor ieder, klein of groot, wat wils.
Tijdens het hoogseizoen worden zowel overdag als 's avonds
verscheidene activiteiten georganiseerd.
Op onze ruime staanplaatsen (gemiddeld 90 m²) kunt u uw tent,
caravan of camper plaatsen. U kunt ook één van onze stacaravans
huren. Welke keuze u ook maakt, bij ons kunt u geheel tot rust
komen en nieuwe energie opdoen!
Voor uw gemak en ontspanning :
•Warm water in de waslokalen
• Toegankelijk voor minder mobiele gasten

•Wasmachines, droogtrommels en
strijkplanken staan tot uw beschikking
• Supermarktje
• Snackbar
•Bar met games en televisie
• Fietsen te huur
•Huisdieren zijn welkom

At Les Fosses Rouges campsite,
everything has been planned so you can

enjoy a relaxing and restful time in the open air, in a warm
and friendly atmosphere.
In this natural, leafy setting,
only 800m away from the ocean,
from the youngest to the oldest,
each one of you will find a way
to have fun.
During the holiday season, many
activities and entertainments are
offered throughout the whole of the daytime
and the evenings.

You can pitch your tent or position your
caravan or camping-car on a spacious
camping area (average size 90m2).
If you prefer, you can rent one of our
attractive mobile-homes. Whatever your
choice, just come along and discover
refreshment and relaxation: we are ready
and waiting for you!

To provide comfort
and relaxation:
•Shower rooms with as much hot
water as you want
• Layout suitable for handicapped
people or those of limited mobilty

•Washing machines, dryers and ironing
boards available
• A grocery store
• Snack-bar
•Bar with video games and television
•Bikes for hire
• A welcome for your four-legged friends

Een weekend of een vakantie op Les Fosses Rouges
betekent ook dat u kunt profiteren van alle
rijkdommen van Les Sables d’Olonne,
één van de meest prestigieuze badplaatsen van de Franse
westkust en wereldwijd bekend om zijn 8 km lange
zandstranden en zijn zeilwedstrijd Le Vendée Globe.

Liefhebbers van de
natuur kunnen hun hart ophalen aan alle
schelpdieren die bij laagwater in de rotsen van
de Puit d'Enfer gevonden kunnen worden en
die als maaltijd voor het gehele gezin kunnen
dienen. Koelte en rust kunt u vinden in het bos
van Olonne, befaamd om zijn eeuwenoude

bomen en zijn paddestoelen.

De sportievelingen onder u kunnen zich bij ons helemaal
uitleven : surfen, zeilen, golfen, paardrijden, fietsen en, op
de camping zelf, tennissen.

De toeristische rijkdommen van de streek zullen uw
nieuwschierigheid naar zowel de Franse geschiedenis (musea,
kastelen, Puy du Fou) als naar de streekbijzonderheden (overdekte
markthallen, zoutpannen en moerassen, de havenkades van de port
Olonna) verzadigen.

En of u nou actief wilt zijn of juist tot rust wilt komen, u kunt voor
feestelijke ontspanning altijd terecht in het casino of de disco, op de
avonden waarop wij niets voor u hebben georganiseerd (maar wees
gerust, dit komt zelden voor tijdens het hoogseizoen!)

Verwarmd zwembad (28°C) van 8 x 15m, overdekt in
het voorseizoen, met een pierenbadje voor de
allerkleinsten.

225 rustige, door
heggen omgeven
gazonstaanplaatsen
tussen de bomen.

Bij ons
hebben de
kinderen het
prima naar
hun zin!

NIEUW!
Een mooi recreatieterrein met een jeu de
boules-baan, tafeltennistafels, mini-golf,
speeltuin en tennisbaan.


