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 Warme,
zwoele zomer
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RCN Domaine de la Noguière ligt slechts 

op zestien kilometer van de Middellandse 

Zee. In de Zuid-Franse Provence wisselen 

lange zandstranden en oude vissersdorpen 

elkaar af. Even verderop liggen de mondaine 

steden Cannes, Nice en Monaco. Als je 

op zoek bent naar rust, maak dan een 

wandeling in de natuurgebieden in het 

binnenland. Hier komt de geur van 

lavendel je tegemoet en verbaas je 

je over de vele wijngaarden.

De camping is volgens parkbeheerder Judith Gilibert-

Geerdink de meest Franse camping van RCN. “Omdat 

we ook Franse gasten op het park hebben, heerst er een 

gezellige, Franse sfeer. Gasten drinken samen een aperitief 

en mengen onderling prima. Zeker op de dansavonden.” 

Voor de kampeerder die van comfort houdt, zijn compleet 

ingerichte stacaravans beschikbaar voor vier en zes 

personen met een terras en veel ruimte. Bijzonder zijn de 

luxe vierpersoonsstacaravans met dakterras. Vanaf dit 

zonneterras heb je een adembenemend uitzicht op de 

mooiste berg van de Provence, de bekende Roquebrune. 

“Zo komen we tegemoet aan de nieuwste kampeertrend 

‘glamping’, kamperen met een tikje glamour”, zegt 

beheerder Judith trots. “Dit zie je onder andere terug in 

de met design ingerichte caravans met als extra luxe een 

afwasmachine en airco.”

JEU DE BOULES

Verder voorziet de camping in activiteiten voor jong en 

oud. Er zijn twee prachtige zwembaden met waterglijbanen, 

een voetbalveld, tennisbanen, tafeltennistafels en jeu de 

• Dichtbij de Middellandse Zee

• Nabij mondaine badplaatsen, zoals 

Saint Tropez en Monaco

• Mogelijkheid tot glamping

TOPKENMERKEN

Tekst: Helen Albada
Fotografie: Jan Sluijter



Op het strand kun je heerlijk 

zonnebaden en in de vele 

baaitjes naar hartenlust 

snorkelen en zwemmen
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AZUURBLAUW 

Zon, zee en strand. Meer heb je vaak niet nodig om van 

een welverdiende vakantie te genieten. De azuurblauwe 

Middellandse Zee met haar lange zandstranden ligt slechts 

op zestien kilometer van de camping. Volgens Judith is het 

strand van Fréjus een aanrader. “Een heel fijn zandstrand 

waar je naar hartenlust kunt zonnebaden en waar je kunt 

snorkelen en zwemmen in de vele baaitjes.” In de talrijke 

strandtenten met hun schaduwrijke terrassen is het heerlijk 

Frans lunchen of genieten van een verkoelend drankje.

boulesbanen. “Jeu de boules is erg populair onder de gasten”, 

vertelt Judith. “De baan is een echte ontmoetingsplek voor 

Franse en Nederlandse boulistes. En voor de mensen die niet 

spelen is het leuk de spelers bezig te zien.” Jeu de boules 

lijkt een traag tijdverdrijf en is een gelegenheid vrienden te 

ontmoeten onder het genot van een glaasje. In werkelijkheid 

vereist het spel de nodige oplettendheid en behendigheid.

PROVENCAALS TAFELEN

Zo dichtbij de Middellandse Zee zijn de avonden vaak zacht 

en zwoel. De juiste temperatuur om neer te strijken op 

het sfeervolle dorpsplein van de camping. Hier wordt het 

diner geserveerd met op de achtergrond het geklater van 

de fontein. “Een prima sfeer om heerlijk te tafelen met een 

glas wijn”, vertelt Judith. ”Vooral de rosé is bij onze gasten 

favoriet.” Naast dit restaurant is aan het Zuid-Franse pleintje 

ook een bar te vinden. Blijf je liever nog even genieten aan 

het zwembad? Neem dan een drankje of eet een snack in de 

smaakvol ingerichte loungebar. Vanuit hier is een prachtig 

uitzicht op de bergen van Roquebrune. 

VISSEN 

Voor gasten op zoek naar rust op het park is een 

zoetwatermeer beschikbaar waarin kan worden gevist. 

Vishengels en andere benodigdheden zijn verkrijgbaar bij 

de receptie. Ook kun je met een bootje varen op het meer. 

“De gevangen vis wordt wel weer teruggezet”, benadrukt 

Judith. “Er gaan geen vissen mee voor op de barbecue.” 

In het vismeer zwemmen vooral katvissen, snoeken en 

baarzen. En als je zo relaxed aan de waterkant zit, zie je 

vaak schildpadden voorbij zwemmen.
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WANDELEN

Gevorderde en beginnende wandelaars kunnen hun hart 

ophalen. Van jong tot oud; iedereen trekt de wandelschoenen 

aan en gaat op pad voor een mooie tocht. Zo staat elke 

zondagochtend een wandeling gepland naar Le Muy: een 

rustig gelegen dorpje omringd door uitgestrekte bossen 

en wijngaarden. Le Muy is populair in de wijde omgeving 

vanwege de tweewekelijkse Provençaalse markt. Op zondag 

worden ruim tweehonderd kramen opgesteld in het centrum 

van het dorp, rondom de kerk. “Het is één van de grootste 

markten van de omgeving, middenin het dorp. Met kleding, 

groente, fruit, bloemen, en vis; vol geuren en kleuren. Dat 

FACILITEITEN 

• 2 zwembaden met een 

vierdubbele en driedubbele 

waterglijbaan

• Recreatiebos

• Vismeertje

• Tennisbaan en voetbalveld

• Jeu de boulesbanen

• Restaurant met terras en bar

• Loungebar

KIJK VOOR EEN VOLLEDIG OVERZICHT VAN DE 
FACILITEITEN OP WWW.RCN.FR/DOMAINEDELANOGUIRE

Saint-Tropez 

Deze vissersplaats is met haar luxe jachthaven een 

zomerse ontmoetingsplek voor de jetset. Ga vooral in 

de ochtend als de zon nog niet op z’n warmst is, meng 

je tussen de Tropeziens en doe inkopen op de markt 

Place des Lices.

Port Grimaud

Met de boot kun je vanaf Saint-Tropez naar het 

havenstadje Port Grimaud, in de volksmond het Venetië 

van de Provence genoemd. Vandaag de dag slingeren 

kleine kanalen langs de pastelkleurige huizen, met 

elkaar verbonden door bruggetjes. Neem plaats op de 

gezellige terrassen en bewonder de leuke winkels en 

prachtige jachten.

Cannes

Cannes is vooral bekend vanwege de glitter en glamour, 

grote jachten en filmsterren, maar de badplaats heeft 

veel meer te bieden. Een aanrader is Le Suquet, de 

oudste wijk van de stad met het middeleeuwse kasteel 

Place de la Castre als hoogtepunt.

Nice

De grootste stad van de Franse Rivièra wordt vaak ‘La 

Bella Nizza” genoemd. Na Parijs is Nice de stad met het 

grootst aantal musea en galerijen. Een bezoekje waard!
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nog nooit gedoken? “Geen probleem”, verzekert Judith. 

“Je krijgt als beginneling proeflessen in het zwembad van 

de camping. ’s Middags ga je al met een instructeur de 

Middellandse Zee op!” Spannend is ook het canyoning in de 

spectaculaire bergkloof van de Gorges du Verdon. Hierbij 

volg je al klimmend, springend, zwemmend en abseilend 

de loop van de rivier, onder leiding van een gids. Een echte 

gezinsactiviteit, waar kinderen vanaf twaalf jaar aan mee 

kunnen doen. Raften, het bevaren van een wilde rivier in 

een speciale boot, kan al vanaf acht jaar. Mocht je liever iets 

rustiger willen varen, dan kun je een kano huren en hiermee 

de rivier Argens afzakken. 

geeft meteen een gezellige sfeer”, zegt Judith. Voor de wat 

gevorderde wandelaar organiseert het animatieteam van de 

camping tochten door bergen en bossen in de omgeving. 

Zoals de beklimming van de Roquebrune (373 meter hoog). 

“Een rondwandeling van zo’n drie uur naar de top en terug, 

met als beloning een geweldig uitzicht over de zee en over 

de camping.” Sydny, een van de leden van het animatieteam, 

vertelt over zijn favoriete wandeling: de tocht naar de 

Malpassetdam, een voormalige stuwdam op de rivier Reyran 

bij Fréjus. “Hier zit een heel interessant verhaal achter”, 

vertelt Sydny enthousiast. “In 1959 is de dam ingestort en 

een enorme watermassa raasde in een hoge vloedgolf door 

het dal. Je ziet nog steeds dat rotsblokken zo’n vierhonderd 

meter verder zijn terechtgekomen. Tijdens de wandeling 

vertel ik de wandelaars alles over deze geschiedenis.”

SPANNENDE SPORTEN

Naast het wandelen organiseert de camping ook wat meer 

uitdagende activiteiten, zoals bijvoorbeeld duiken. Heb je 

► KIJK VOOR MEER INFORMATIE IN DE B IJGEVOEGDE TARIEFWIJZER OF OP WWW.RCN.NL

Adres
RCN Domaine de la Noguière

 1617 Route de Fréjus 

 DN7 83490 Le Muy 

  0033 494451378 

 noguiere@rcn.fr

 www.rcn.fr/domainedelanoguiere

SPOOKTOCHTEN 

Camping Domaine de la Noguière organiseert diverse 

activiteiten voor alle leeftijden. Van moonlight 

swimming en tropical party’s bij het zwembad tot 

spooktochten waar een oude heks een spannend 

verhaal vertelt over een kind dat verdwenen is in de 

buurt van het vismeer. Na afloop vertrekken de kleine 

kinderen in de schemering richting het meer. De 

jongeren gaan pas op pad als het pikdonker is. “Bij het 

meer wordt er flink gespookt door vaders en moeders 

die zich hebben laten schminken”, zegt parkbeheerder 

Judith met een lach.

Le Muy is populair in de 

wijde omgeving vanwege de 

wekelijkse Provençaalse markt


