
”Vakantiemap” 
 

www.bloggen.be/stacaravan 
 

Camping St-Aygulf Plage 
 

Ligt in het hart van de Côte d’Azur, precies tussen Cannes en St-Tropez, 

pal aan de Middellandse zee en een beschermd natuurgebied. 

 

 
 

Dit is de plaats waar iedereen van droomt tenminste één keer in zijn leven 

te komen, St-Tropez een oase van licht voor schilders en grote trekpleister 

voor schrijvers, artiesten en beroemdheden. 

Camping St-Aygulf Plage is gelegen in de gemeente Fréjus, waar St-Aygulf 

deel van uit maakt, St-Aygulf is een klein Frans plaatsje direct gelegen aan 

het lange zandstrand van de Middellandse Zee, met leuke Provençaalse 

markten. St-Aygulf is de ideale uitvalsbasis om de prachtige kust en het 

schitterende achterland van deze veelzijdige Franse regio te verkennen. 

Op steenworp afstand vindt u wereldberoemde plaatsen zoals St-Tropez, 

Grasse, St-Paul de Vence, Cannes, Monaco, Fréjus la Romaine, St-Raphaël, 
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St-Maxime, Nice, de gezellige markt van Ventimiglia, de Gorges du Verdon, 

het Lac de St-Croix, de Vallon de la Gaillarde, étangs de Villepey en de 

rots van Roquebrune. 

 
 

Saint-Aygulf Plage 

Liefhebbers van zon, zee en strand zitten hier goed, genieten van 

watersport: zeilen, waterskiën, waterfietsen, duiken, jetskiën, vissen in de 

zee en in de diverse meertjes, zwemmen, boottocht naar de eilanden 

Porquerolles, vanuit Port St-Aygulf kunt u de boot nemen naar de markt in  

St-Tropez. In de omgeving van St-Aygulf is zeker in de zomermaanden volop 

vertier voor iedereen. Tal van kleine én grote attractieparken zijn vanaf 

onze camping snel en gemakkelijk te bereiken. Dit zijn de bekendste: 

Luna Park (3 km): Avondpark met een enorm aantal soms spectaculaire 

attracties voor jong en oud. Zie www.lunaparkFréjus.fr  

Marineland Antibes (50 km): Dolfinarium met – vanzelfsprekend – dolfijnen, 

orka’s, zeeleeuwen en zelfs ijsberen. Maar ook een kleine boerderij en een 

waterpark. Zie www.marineland.fr  

Dierentuin Fréjus (10 Km) 

240 Rue Hubert Masquefa De Capitou 83600 Fréjus 

Zie www.zoo-Fréjus.com  

Aqualand (3 km): Waterpark (zie foto) met heel veel coole waterglijbanen, 

themazwembaden voor alle leeftijden en een minigolfparcours. 

www.aqualand.fr  

Kayaken en waterfietsen en andere festiviteiten ter plaatse. 

www.basedurocher.com/ Kartbaan (1 km): professionele kartbaan voor jong 

en oud naast het lunapark en Aqualand. Zie www.aqualand.fr/Fréjus  
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Funcity voor de allerkleinste http://frejus.fun-city.fr  

 

Zwembad Aqualand. 

 

 
 

Enkele tips voor u daadwerkelijk gaat genieten… 

The route is als volgt camping St-Aygulf Plage, municipality Fréjus. 

Camping de St-Aygulf plage 

270, Boulevard Salvarelli 

83370 St Aygulf Plage 

Var – Côte d’Azur, 

FRANCE 

43°23’33’ ‘ N 

6°43’35’ ‘ E 

Deze is vanaf Luxemburg beschreven: 

-Luxemburg 

-Metz 

-Nancy 

-Dyon 

-Lyon>>>Lyon centre (dit is dan door de tunnels van Lyon heen) en dan de 

borden Marseille 

-Marseille 
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-Aix en Provence 

-Nice 

-Afslag 37 Fréjus Quest – Puget 

-4x rotondes rechtdoor (toutes directions) 

-Na 800 meter rechts af St Tropez en St-Aygulf volgen 

-De borden Fréjus plage en borden St-Aygulf volgen 

-Rotonde rechtdoor (St-Raphael) 

-Rotonde rechts af, hier is links de Geant Casino (supermarkt) en rechts 

ziet u de kartbaan, borden St-Aygulf en St-Tropez volgen. 

-Dan rijdt u langs de kartbaan, Lunapark en Aqualand 

-Rotonde rechtdoor 

-Na een paar km ziet u links de stranden en rijdt u recht op het Hotel  

Van der Valk 

 rechts ziet u dan de camping en het zwembad van de camping al 

liggen, u rijdt dan over de brug. 

-Na het van der Valk hotel, rotonde rechts af, dan daarna de 1e straat 

gelijk rechts af (Boulevard Salvarelli) 

-Na 60 meter rechts af rijdt u de camping op, naar beneden. 

-Uw auto rechts parkeren nog voor de slagbomen en u aanmelden bij de 

receptie(zie foto). Vergeet uw kenteken niet mee te nemen naar de 

receptie. 

 



 

Receptie 

Openingstijden van 8.30 t/m 18.30 uur (Naar goed Frans gebruik lunchen zij 

van 12.30 tot 14.30 uur) dat u een mobilhome huurt van Familie Verdikt – 

Demandt. Plaats nummer 81 met het Huurcontract formulier, U krijgt een 

sticker voor op de auto, daarna kunt u altijd de camping op – en afrijden 

d.m.v. nummerplaat herkenning bij de slagbomen. 

Let op tussen 01.00 uur en 06.00 uur kunt u niet met uw auto de camping 

niet op of af rijden i.v.m. de nachtelijke rust. 

U betaald uw “Tax de jour” (toeristenbelastingen, afvalstoffenheffing) aan 

de receptie en u krijgt tevens een bandje voor het zwembad. 

Dan gaat u gelijk links van dat gebouw (receptie) met uw auto deze weg 

blijven volgen, dit is één lange weg aan de rand van de camping. 

Let op vanaf de receptie zijn er twee wegen, de weg die dicht bij de 

slagbomen is, dit moet u hebben. 

U volgt de rode lijn op de plattegrond, vrijwel geheel aan het eind zie u de 

mobilhome aan de rechterzijde, plaats nummer 81. 

 

 



De aankomst 

U kunt uw auto parkeren voor de mobilhome. 

 

 
 

De groene poort zit in aan de zijkant van de mobilhome, deze kunt u gewoon 

openen. Wij gaan er van uit dat de uw voorgangers de mobilhome schoon en 

compleet hebben achter gelaten. De sleutel van de mobilhome bevind zich in 

een Master Lock kastje deze is bevestigd aan de houten paal tegen over de 

deur van de mobilhome.(zie foto) 

 

  



Dit werkt zo, het zwarte schuifje naar beneden doen, dan de code …. 

draaien en dan aan de linkerzijde het schuifje naar beneden doen, daar ligt 

dan de sleutel, de code dan weer verdraaien bij het terug leggen van de 

sleutel. 

DE SLEUTEL NA EINDE VAKANTIE DAAR WEER TERUG HANGEN IN HET 

MASTERLOCK KASTJE, OP SLOT DOEN EN DE CODE VERDRAAIEN. 

Deurslot van de mobilhome werkt zo, open maken met de sleutel!!! met de 

klink naar boven. Deur op slot doen van de mobilhome, deur sluiten klink 

naar boven (men hoort dan een klik) en dan met de sleutel op slot doen. 

 

 
 

 

Niet roken in de mobilhome. 

Geen huisdieren in de mobilhome. 



Hieronder volgen enkele instructies en tips om uw vakantie nog aangenamer 

maken. Wij zouden het zeer op prijs stellen als u op- en aanmerkingen en/of 

ideeën hebt deze kenbaar te maken. 

Wij hopen dat u een fijne vakantie tegemoet gaat. 

Inventarisatie 

De mobilhome biedt ruimte aan 4 personen en heeft ook een uitgebreide 

Inventaris. 

De mobilhome is voorzien van elektriciteit, stromend water, airco en heeft 

een 2 persoons slaapkamer en een kamer met 2 aparte bedden, tevens een 

gezellige zithoek, een douche en een apart toilet. 

Uw beschikt over een half overdekt houten terras met een eettafel met 

stoelen. Als er iets kapot gaat, bel dan zo spoedig mogelijk: het gaat dan 

niet over een glas of een kopje, maar b.v. de stofzuiger, koelkast, 

koffiezetapparaat e.d. We bekijken dan of u tot vervanging overgaat of dat 

wij het dan aan de volgende huurders mee kunnen geven. 

 

Twee aparte slaapkamers 

- twee persoons bed, 

- twee enkele bedden die evt. tegen elkaar kunnen worden gezet. 

- één deur afgesloten voor privé gebruik. 

 

In de woonkamer. 

- lampen, 

- tuindeuren, 

- tv, 

- radio, 

- dvd speler, 

- leesboeken 

- koelkast met vriezer, 

- 4 pits kookplaat, 

- magnetron, 

- zit- en eethoek, 

- salon tafel 

- afvalbak, 

- spelletjes, 

- verwarming, 

- airco met afstandsbediening. 

 



Een badkamer met: 

- douche, 

- wastafel, met warm en koud stromend water, 

- kastjes, 

- spiegel, 

- stopcontact. 

 

Een keuken met: 

- kookplaat, 

- koelkast en vriezer, 

- inclusief uitgebreid keukengerei; kommen, pannen, slabak, 

   placemats, bestek, fruitschaal, etc. 

- afvalbak, 

- koffiezetapparaat, 

- waterkoker 

- magnetron, 

- ruim genoeg bestek, servies en glaswerk, 

- bakplaat Teppanyaki in de keuken, 

- kraanwater gelieve niet te drinken, tanden poetsen of koffie / thee               

zetten is geen probleem, flessen water zijn in alle supermarkten    

verkrijgbaar. 

 

 
 



 
 

Een half overdekt houten terras: 

- een tafel, 

- verlichting, 

- afvalbak, vuilniszakken wegbrengen naar begin van ieder straatje, staat             

een klein stenen overkapping, hierin kunt u al u vuilnis naar toe brengen, 

- vrij uitzicht voor u, 

 

Buiten terras met o.a. 

- ligbedden, 

- tuintafel, 

- tuinstoelen, 

- grote parasol, 

- schuurtje, (is privé) 

- strand parasols in schuurtje, 

- extra stoelen in schuurtje, 

- 4 fietsen, 



 
 

Gasfles leeg: 

 Gas hebt u alleen nodig bij het gebruik van het gasstel en warm water in de 

mobilhome. 

Gasflessen staan achter de mobilhome in een gesloten kast met een code. 

Mocht uw gasfles leeg raken tijdens uw vakantie, dan zou het voor de 

volgende gasten wenselijk zijn een nieuwe te bestellen. Indien gasfles leeg is 

gelieve te melden aan Gilles die vervangt deze. Wij regelen dat met hem, u 

hoeft niets te betalen. Gilles kan u vinden via de receptie van de camping. 

Uw voorgangers verrassen u ook niet met een lege gasfles, doet u dat ook 

niet! 

 

Verlichting 

De schakelaars zit gelijk om de hoek van de toegangsdeur (Links). 

 

Televisie 

Er zijn 2 televisie aanwezig. 

1 televisie in de woonkamer en 1 televisie in de slaapkamer met DVD. 

Beiden met TV-Vlaanderen! 

 

 



Verwarming / koelen 

Verwarming in de mobilhome, 

Onder de eethoek, schakelaar aanzetten en draaien op temperatuur. 

Men kan de mobilhome ook verwarmen met de airco, deze op verwarmen 

zetten. 

Airco: 

Deze hangt centraal in de mobilhome, gelieve niet onnodig te gebruiken. 

Bij vertrek checken als hij uitstaat!  

 

 

Geen elektra meer: 

 

Zorg er altijd voor dat u kaarsjes of een zaklamp bij de hand heeft, bv op 

uw telefoon is een app van een zaklamp. 

De stroom kan uitvallen door te veel elektra tegelijk te gebruiken. 

Bijvoorbeeld bij het gebruik van een föhn, koffiezetapparaat, airco, 

magnetron, waterkoker, wasmachine, droger of stofzuiger tegelijk. We 

hebben totaal 32 ampère normaal moet dat voldoende zijn. 

Als de stroom toch uitvalt, de stoppenkast zit in de toiletruimte, de 

schakelaars moeten dan allemaal naar boven staan, zo niet dan deze naar 

boven doen, mocht U dan nog geen stroom hebben, even bij de buren kijken 

of hun dat ook hebben, anders dit melden bij de receptie en dan lossen zij 

het op. 

 

Barbecue: 

Dit is ten strengste verboden i.v.m. de bosbranden, er is wel een 

elektrische bakplaat (Teppanyaki) aanwezig in de keukenkast, na gebruik 

schoon achter laten. 

 

Internet: 

 

Het is ook mogelijk om met uw mobiele telefoon op internet te gaan met de 

nieuwe wetgeving over Roaming. Indien u toch met bijkomende toestellen of 

gsm internet wenst te gebruiken via abonnement kan u per week, per maand 

internet aanvragen via Wifi – Osmozis. Bij de receptie ligt eventueel een 

papier hoe het werkt. Deze werkt bij de mobilhome goed, dit werkt zo, of 

via de receptie kaartje kopen, of makkelijker inloggen met je tablet of 

telefoon wifi zoeken dan met je credit card betalen en kijken welke optie je 

neemt per periode. Let op per verbinding kan je maar 2 apparaten opzetten, 

dit kan je ook niet veranderen!!! 



Water: 

 

Water is in de zuidelijke landen van Europa een duur goed, zo ook in Zuid-

Frankrijk. 

Gelieve spaarzaam met water omgaan. 

Ook wij moeten hiervoor apart betalen. 

Water kan men in de zuidelijke landen niet uit de kraan drinken, er zijn 

waterflessen te koop in elke supermarkt, ook in de campingwinkel. 

 

 
 

Verwarmd Zwembad bij de camping, er is tevens Aqualand op korte afstand  

zwembaden met glijbanen (bij het Lunapark). 

 

Bij vertrek: 

Wij vragen u alles goed schoon te maken 

 

Aandachtpunten zijn: 

kookstel, 

koelkasten, leeg maken, 

aanrecht, spoelbak, 

douche, toilet, 

Magnetron, 

vloer stofzuigen en dweilen, 



de koelkast mag aan blijven, 

Parasols, altijd dicht klappen (onverwachte Mistral) 

Alle verdere etenswaren verwijderen. Eventuele kruiden en of andere 

houdbare artikelen mogen natuurlijk blijven staan. 

De tuin set mag ook buiten blijven staan. 

De airco altijd uitzetten! 

 

Belangrijke nummers: 

Verdikt - Demandt 0032-475/73.73.41 

VVV St Aygulf 0033-494812209 http://www.St-aygulf-tourisme.fr  

Receptie 0033-494176249 hieronder evt. via de receptie regelen. 

Brandweer 0033-494524720 of 18 of 112 

Politie Muncipale 0033-494519700 

Politie Nationale 0033-494514054 

Apotheek 0033-494812219 (op de hoofdweg, bij de markt) 

Ambulance 0033-494176000 

Bij inbraak melden bij de receptie en de politie(gendarmerie) 

 

TIPS * TIPS * TIPS * TIPS * TIPS * TIPS * TIPS * TIPS * TIPS * TIPS 

Faciliteiten van camping St-Aygulf plage 

 

U vindt op de camping een receptie, informatiebalie, een supermarket, 

bakkerij, restaurant, bar, zwembad, kinderclub, voetbalveld, basketbalveld, 

volleybalveld, tennisbaan, wasserette, waslokalen(douches), speeltuin, 

showavonden, visvijver, bij de ingang van de camping pizza afhalen, internet 

en zeer goede wifi (tegen betaling), jeu de boules baan, multi-sport baan, 

tafeltennis, autowasserette, in de directe omgeving, paard rijden, kartbaan, 

Kermis (Lunapark), zwembad met glijbanen, windsurfen, waterski, jetski, 

duiksport, vissen en kanovaren allemaal in de directe omgeving en o.a. op 

het strand. Stranden gekleed en naakt, (De stranden zijn wel gescheiden), 
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Zwembad op de camping 

 



Supermarkt op camping St-Aygulf plage 

De supermarkt is op het pleintje bij de receptie en het zwembad en is 

geopend vanaf de ochtend tot in de loop van de avond. 

Boodschappen kunt u ook doen bij grote supermarkten zoals Geant Casino, 

Carrefour, of de plaatselijke 2 supermarkten in het dorp van St-Aygulf. 

Geant Casino (3 km)480 Avenue Eugene Joly, RN 98, 83600 Fréjus, (grote 

supermarkt) zoals Albert Heyn xxl. 

Carrefour (6 km)148 Avenue St Albert, 83480 Puget-sur-Argens en hier 

kan men ook goedkoop tanken (zeer grote supermarkt), op Zondagmorgen 

hier een rommelmarkt. 

Geant casino (1 km) kleine supermarkt waar de markt is in het dorp. 

Bij het verlaten van de snelweg rijdt u over een drukke weg met allerlei 

grote winkelbedrijven daar ziet op een gegeven moment langs de weg links 

“Carrefour” zeer grote supermarkt, hier kunt eventueel al uw boodschappen 

doen. Ook nog een mogelijkheid onderweg is als u bij de rotonde bij de 

kartbaan, lunapark aankomt dus vlakbij de camping, ziet U links de 

“Weldome” (bouwmarkt) en de “Geant Casino” grote supermarkt als Albert 

Heyn xxl. De “Geant Casino” is geopend van 9.00 uur tot 21.00 uur. 

 

Brood op de camping 

Er is een aparte bakkerij op de camping, tegenover de supermarkt met 

overheerlijk brood in alle soorten en maten, u kunt zelfs halve stokbroden 

krijgen als u daar om vraagt, tevens ook taarten en andere lekkernijen. 

 

 



Sanitair van de camping 

 

Een genot om na een verhitte stranddag een lekkere douche te nemen op 

weg terug naar de mobilhome, er zijn verschillende douche lokalen op de 

camping aanwezig. 

 

St-Aygulf en omgeving Fréjus 

 

Fréjus is een oude Romeinse badplaats direct aan de Middellandse Zee met 

een Romeins Amfitheater en een mooie ouwe kerk in het hart van het 

centrum. 

Het amfitheater werd in de 1e eeuw na Chr. gebouwd buiten de stadsmuur 

van de stad. Het is deels gebouwd op een heuvelhelling. 

Het amfitheater was 113,85 meter lang en 85,20 meter breed. De arena 

was 67,70 meter bij 39 meter. Het gebouw bood plaats aan 10.000 tot 

12.000 toeschouwers. 

Deze stad in de baai is onder te verdelen in twee delen. Het oude en het 

nieuwe gedeelte. Met in het oude gedeelte het authentieke kleurrijke 

centrum en in het nieuwe gedeelte de bruisende jachthaven. Het oude 

centrum is klein, maar heel gezellig. De gekleurde huisjes, smalle straatjes 

en oude kunstgaleries maken de stad erg artistiek. Ondanks de toeristische 

drukte aan de Côte d’Azur, is het centrum niet overspoeld met drukte. 

De haven daarentegen is modern. Met vele Franse restaurantjes, 

straatmuzikanten en een haven vol luxe jachten of kleine zeilbootjes. Het 

leuke aan deze haven is, dat ondanks het groot en druk is, het geen over de 

top, gezien en gezien worden haven is. Iets wat mij altijd is gebleven van de 

haven van Fréjus is Chez Barnabé. Een prachtig en enorme ijssalon, waar je 

kunt kiezen uit en kies uit tientallen ijssmaken, ijscoupes of een van de vele 

andere soorten ijs. 

Fréjus telt 53.039 inwoners. Samen met St-Raphaël staat Fréjus ook wel 

bekend als Fréjus-St-Raphaël, deze lopen nl in elkaar over bij Fréjus Plage. 

Loop je deze boulevard helemaal af? Dan kom je vanzelf in het buurplaatsje 

Saint-Raphaël. 

Fréjus plage en St-Raphaël is een langgerekte mooie moderne boulevard 

geheel met restaurants en winkeltjes en in de zomer elke avond een 

artisanaal markt. (handarbeidsmarkt) , elke zondag ochtend een erge leuke 

markt op de boulevard. 

Fréjus Port is een moderne havenplaats waar alle jachten liggen, die direct 

vanuit de stad de middellandse Zee kunnen opgaan. 



 



 



Dagtrip naar Saint-Tropez, Nice, Cannes en Monaco 

 

Nice 

Nice ligt in het hart van de Franse Rivièra en biedt u zon, zee en cultuur! 

De vijfde stad van Frankrijk is sinds de 19e eeuw de belangrijkste badplaats 

van de Côte d’Azur. De zon schijnt vrijwel altijd in Nice en de diepblauwe 

zee is vanuit het grootste gedeelte van de stad te bewonderen. In de oude 

binnenstad, boven de haven vindt u vele drukke straatjes en steegjes met 

fraaie huizen. Een bezienswaardigheid hier is de 17-eeuwse kathedraal 

Chapelle de la Miséricorde, de basiliek Notre-Dame, Kasteel du Mont Alban 

en kerk en klooster Franciscain de Cimiez. Het hart van de stad is de Place 

Massena met smalle straatjes, marktpleinen, kerken en winkels. Neem ook 

zeker een kijkje in het Palais Lascaris, wat is omgebouwd tot een museum. 

Een mooi panoramisch uitzicht over Nice en de kust krijgt u vanaf de 

markante rots de Colline de Châteaux. Maar ook een wandeling over de 

boulevard, Promenade des Anglais of door het romantische Park Chambrun 

mag u niet missen. Kijk uw ogen uit bij de haven van Nice met de vele 

luxueuze jachten of geniet van de heerlijke Provençaalse keuken met verse 

producten van de dagelijkse markt, natuurlijk gepaard met een goed glas 

Chardonnay, en adem de ontspannen, ongedwongen sfeer van Nice in! 

 

 



Cannes 

Cannes is een mondaine badplaats aan de Franse Côte d’Azur en kent vele 

bezienswaardigheden. Een bezoek aan de oude haven is in ieder geval aan te 

bevelen. Hier vindt u ook de wachttoren uit 1385. Bezoek het stadhuis, 

Fort Royal (een voormalige gevangenis) en neem een kijkje in één van de 

musea zoals het Musée de la Castre. Ook kunt u vanuit de oude haven de 

boot nemen naar de Iles des Lerins, twee eilanden voor de kust waarvan 

St.Marguerite de grootste is. Breng hier zeker een bezoek aan Fort Vauben 

of maak een wandeling over het eiland. Winkelen kan op onder andere de 

boulevard met de wat duurdere winkels. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Monaco 

Het vorstendom Monaco is na het Vaticaan het kleinste onafhankelijke land 

ter wereld en wordt aan drie zijden omringd door de Franse regio Côte 

d’Azur. De mondaine hoofdstad Monte Carlo, waar jaarlijks de Grand Prix 

plaatsvindt, is één van de meest chique en rijke plaatsen aan de kust van de 

Middellandse Zee! Het prachtige casino, de vele winkels van topmerken, de 

jachthaven waar het ene schip nog groter en luxer is dan het andere, de 

schitterende botanische tuinen, de oude vestingsstad Monaco Ville met het 

Prinselijk paleis, de kathedraal en het mooie aquarium… alles is aanwezig 

voor een prachtige ‘high society’ dag! 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



St. Paul de Vence 

Het nog geheel ommuurde kunstenaarsdorpje St. Paul de Vence heeft een 

bijzonder gezellig centrum. Hier vindt u vele ateliertjes en galerijtjes. 

Aanrader!!! 

 

 
 

 

Dagtrip mogelijk naar Gorges du Verdon of de Grand Canyon du Verdon is 

een kloof op de grens van de departementen Var en Alpes-de-Haute-

Provence in het zuiden van Frankrijk. Het is na de Tara River Canyon in 

Montenegro de grootste kloof in Europa, uitgesleten door de rivier de 

Verdon over een lengte van 25 km. De kloof bevindt zich in het regionaal 

natuurpark Verdon, 180.000 hectare groot. 

De rotswanden van de Gorges du Verdon zijn tot wel 700 m hoog en zeer 

imposant. Dit natuurverschijnsel trekt honderdduizenden mensen naar 

Frankrijk. Het ligt tussen Castellane en Moustiers-Sainte-Marie, bekend om 

het faience, een soort aardewerk die gekenmerkt wordt door zijn 

glazuurdecoratie. 

De kloof eindigt in het stuwmeer van Sainte-Croix-du-Verdon, het Lac de 

Sainte-Croix. 

 



St-Tropez 

Ligt bij aan één van de mooiste baaien die Zuid-Frankrijk rijk is. Het is een 

schilderachtig dorpje met in de haven mooie jachten en boten; met 

imposante oude gevels en gezellige winkelstraatjes. Langs de haven vindt u 

dagelijks de schilders met hun specifieke schilderijen. "Place des Lices" met 

zijn oude plataan bomen biedt het hele jaar de plek waar men jeux des 

boules kan spelen en op de dinsdag - en zaterdagochtend een zeer gezellige 

markt kan bezoeken. 

Let op kan soms erg druk zijn de wegen er naar toe!! 

De citadel van St-Tropez is ook zeker een bezoekje waard. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Port Grimaud wordt ook wel het kleine Venetië van Frankrijk genoemd, heeft 

een haven met grachten hier kan men zelf ook varen redelijk goedkoop bij 

de entree van het dorpje (rechts bij het bruggetje), Bij de rotonde van het 

Geant Casino St-Tropez staat het al aangegeven. 

 



Gorges du Verdon wordt vergeleken met de "Grand Canyon" van Amerika. 

Het is een zeer indrukwekkend natuurgebied, welke u beslist niet mag 

missen. 

 

Roquebrune-sur-Argens 

Slechts 15 minuten rijden en u waant u, min of meer, in de middeleeuwen. 

Dit zeer aanbevelenswaardige en schilderachtige plaatsje heeft in het 

centrum een aantal kleine parkeerplaatsen, maar die worden meestal door de 

eigen inwoners gebruikt. Via tunneltjes komt u in het centrum terecht. En 

zoals gewoonlijk: het hoogste punt is gereserveerd voor de kerk. 

Daaromheen het kleine, maar zeer aangename centrum met 

souvenirwinkeltjes, restaurantjes en leuke terrasjes. Door de vele trapjes 

en poortjes is het bijna autovrij. 

 



 
De rots, waarnaar Roquebrune is vernoemd. 

Parkeer de wagen even aan de kant en klim een eind omhoog in de 

zinderende hitte van de Provence. Hier zijn mooie plaatjes te schieten en de 

uitzichten blijven veranderen. 

 

Étangs de Villepey 

De vijvers van Villepey is een wild lagune, in de buurt van de monding van de 

Argens en de plaats St-Aygulf. Deze oppervlakte van bijna 260 hectare is 

de thuisbasis van flora en zeer gevarieerde flora. 

Deze Villepey vijver, deze ligt gelijk aan de camping daardoor zult u op de 

camping ook van allerlei verschillende kleuren vogels zien, dit is de thuisbasis 

van bijna 220 vogelsoorten, waaronder trekvogels, tevens zijn ook aanwezig 

vele flamingo's, roofvogels en zangvogels . 

Landdieren zijn ook divers, met o.a. de aanwezigheid van de Europese 

moerasschildpad. De geografische ligging van de vijvers is een gemengd 

aquatisch, zoetwater rivier (Argens), half zout water uit de Middellandse 

Zee. De vissen daar komen van deze twee zoet –en zout watervissen. 

 



 

WAARSCHUWING! Parkeer uw auto op de hiervoor bestemde 

parkeerplaatsen, want anders houdt u aan de vakantie een minder leuk 

souvenir(tje) over. 

(Ze slepen Uw auto weg waar u bij staat!) 

Markten in de omgeving 

Maandag Les Issambres 

Dinsdag St Tropez, St Aygulf 

Woensdag Gogolin, tevens dan ook een brocante(rommelmarkt) 

Donderdag Port Grimaud / Ramatuelle 

Vrijdag St Maxime, St Aygulf 

Zaterdag St Tropez 

Zondag Ramatuelle / La Croix Valmere / Frejus plage 

Op zondagmorgen op de parkeerplaats van de supermarkt, 

Carrefour (6 km)148 Avenue St Albert, 83480 Puget-sur-Argens, tevens 

kan men hier ook goedkoop tanken (zeer grote supermarkt), op zondagmorgen 

is hier een grote rommelmarkt.(brocante). 

Op zondag morgen ook een leuke markt in Frejus plage direct langs de zee. 



 

Brocante markt op zondagmorgen bij de Carrefour. 

In hoogzomer zijn er elke dag markten in Fréjus, op verschillende locaties, 

informatie via de receptie. 

 

Aquapark Frejus – Aqualand, lunapark, kartbaan 

Voor de kinderen een genot om daar naar toe te gaan, dit ligt vlakbij bij de 

camping u rijdt er langs als u naar de camping toe rijdt. 

 

 



Tuincentrum 

Ligt vlakbij de rotonde van de “Geant Casino” en de “kartbaan”, gaat U links 

af op de rotonde richting de snelweg aan de linkerzijde ziet U het 

tuincentrum “Villaverde”. 301 Avenue du 8 Mai 1945, 83600 Fréjus. 

 

Golfbanen: 

 

In de buurt van St-Aygulf liggen de volgende mooie en uitdagende 18 holes 

golfbanen. 

 

Golf De Saint Andreol (bij Le Muy, ca 30 min)  

Golf De Roquebrune (tussen St.Aygulf en Roquebrune, ca 5-10 min)  

Golf de l’Esterel (na St-Raphael in Valuscure, ca 30 min)  

Golf De Valescure (na St.Raphael in Valuscure, ca 30 min)  

Golf De Sainte-Maxime (in St-Maxime, ca 30 min) 

En er liggen 2x 9 holes golfbanen.  

Golf Blue Green l’Academie (na St-Raphael in Valuscure, ca 30 min)  

Golf de Cap Esterel (bij Agay, ca 30 min) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Grasse 

 

Grasse staat ook wel bekend als ‘het centrum van de parfum’. Hier worden 

al eeuwenlang parfum essences gewonnen uit bloemen. Maar naast de parfum 

is het ook een gezellig stadje met diverse straatjes met nauwe doorgangen 

en hoge huizen. Ook kunt u hier veel winkels vinden. 

En een bezoek aan het parfummuseum van Frangonard of de parfumfabriek 

van Molinard mag zeker niet ontbreken. Neem ook een kijkje bij de 

kathedraal Notre-Dame-du-Puy en het stadhuis met daarnaast de Tour de 

Guet, een uitkijktoren uit de 12e eeuw. 

Sentier du Littoral, (douane pad) in St-Aygulf 

Oorspronkelijk was het Sentier du Littoral in gebruik bij de douane. Sinds 

1976 zijn eigenaars van huizen langs het kustpad wettelijk verplicht het 

recht van overpad te verlenen, deze route begint vanaf de jachthaven van 

St Aygulf. Deze wandelpaden lopen over rode rotsen en laten je de prachtige 

calangues (baaien) ontdekken, langs de kust van St Aygulf en loopt helemaal 

door tot aan Les Issambres en verder. Retour dan kunt u via de binnen 

wegen van het dorp weer terug lopen, totaal 8 kilometer duur 2.5 uur. 

 

 

 



 

 



Suggesties, klachten of gewoon iets nieuws te melden? 

Hebt u suggesties of wensen ten aanzien van het volgend jaar laat het ons 

weten. Wij willen het u maar ook de andere huurders het ieder jaar weer 

aangenaam maken. Uw ideeën zijn hier een welkome bijdrage. 

Bij vertrek de mobilhome en buiten netjes en schoon achter laten, Airco uit, 

gordijnen dicht, deuren en ramen goed afsluiten, de deur van de mobilhome 

gaat als volgt op slot deur dicht duwen en dan eerst de klink naar boven 

doen, men hoort dan een klik en dan vervolgens met de sleutel op slot doen. 

De sleutel terug doen in Master Lock kastje en de code verdraaien. 

 

Wij wensen u een fijne en zonnige vakantie toe, 

 

… Als god in Frankrijk! 

 

 
 

ZONNIGE GROETJES 

 

Nadine & Ronny 

 

TEL +32 475/73.73.41 

nadine_demandt@hotmail.com 

www.bloggen.be/stacaravan 

Like onze Facebookpagina: 

www.facebook.com/stacaravan 
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