
Paradijs aan het water
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RCN la Bastide en Ardèche

De weg richting RCN Camping La Bastide 

en Ardèche slingert zich dwars door de 

vallei van de gelijknamige rivier. Massieve 

rotswanden worden afgewisseld door 

diepe kloven en prachtige panorama’s, 

met altijd de bochtige, glinsterende rivier 

op de achtergrond. Na een mooie toer 

ligt daar plotseling de camping, als een 

paradijs aan het water. “Onze camping 

is inderdaad een soort ontdek je plekje”, 

geeft campingbeheerder Inge 

Duterloo meteen toe. “Aan het 

water, omgeven door dichte bossen 

en duizelingwekkende hoge rotsen.” 

• Uniek zandstrand aan de Ardèche (juli/aug)

• Dichtbij Vallon Pont d’Arc 

•  Dichtbij La Caverne du Pont d’Arc, een 

replica van de Grotte Chauvet 

TOPKENMERKEN

    “Je krijgt een kick
           van canyoning”

La Bastide en Ardèche is bijzonder, omdat het 

kampeerterrein is voorzien van een van de mooiste 

zandstranden die de Ardèche rijk is. “Het strand is speciaal 

aangelegd voor het hoogseizoen met zand dat een paar 

maanden blijft liggen. Aan het einde van de zomer wordt 

de rivier weer zo breed dat het zand door het water wordt 

meegenomen”, legt Inge uit. Volgens haar is de prachtige 

omgeving van de camping het best te verkennen vanaf het 

water. “Een kano is ideaal! Hiermee peddel je door de 

spectaculaire rivierkloof vol stroomversnellingen en 

rotspartijen. Overal en nergens kun je stoppen voor 

een duik in het heldere rivierwater.” Kano’s zijn te huur 

op de camping voor gasten vanaf zeven jaar en vanaf 

het zandstrand zijn verschillende routes te nemen om 

de Ardèche af te peddelen. Op het eindpunt staat 

een busje dat je weer terugbrengt naar de camping. 

“Wil je liever vanaf een andere plek je kanotocht 

beginnen? Dat kan, want we bieden ook een dropping 

met een jeep aan. Dan begin je negentien kilometer 

stroomopwaarts en peddel je op je gemak terug naar 

je kampeerplek.”



SPROOKJESBOS

Niet alleen waterratten, ook fietsliefhebbers komen in deze 

streek aan hun trekken. De camping verhuurt mountainbikes, 

waarmee je op pad kunt voor een fietstocht met gids of zelf 

de omgeving verkent. Zo loopt er vanaf de camping een nieuw 

fietspad richting het middeleeuwse dorpje Ruoms. “Onlangs 

is deze route verhard en aangepast voor mountainbikes”, 

vertelt Inge enthousiast. “Fransen noemen het de ‘voie verte’; 

een vlakke fietsroute over een vroegere spoorweg en oude 

spoorbruggen. Met name op vrijdag is het pad populair, want 

dan is er in Ruoms een gezellige weekmarkt.”

Pont d’Arc is ongetwijfeld één van de bekendste   

    meesterwerken van moeder natuur

FACILITEITEN 

• Verwarmd zwembad

• Strand aan de Ardèche

• Recreatieteam en –zaal

• Tennisbaan en jeu de boulesbanen

• Voetbal- en beachvolleybalveld

• Poolbiljart en tafeltennis

• Vissen met visvergunning

• Peuterspeelhoek en speeltoestellen

•  Fietsverhuur, kanovaren, 

paardrijden, quadrijden, canyoning

• Campingwinkel

• Wasserette

• Bibliotheek

•  Verhuur gasbarbecues en 

koelkasten

• Snackbar en restaurant

• Zomerse vakantiekerkdiensten

•    Nederlandssprekend recreatieteam

• Wifi

•  Aangepast kampeersanitair/

aangepaste accommodaties

KIJK OP WWW.RCN.NL/BASTIDEENARDECHE VOOR 
EEN COMPLEET OVERZICHT VAN ALLE FACILITEITEN.

KICK

Volgens Inge is de watersport canyoning heel populair. 

Vooral Noord-Europese campinggasten zijn er weg 

van. “Nederlanders willen graag iets doen wat ze 

in eigen land niet kunnen. Canyoning kan alleen 

in een landschap met hoogteverschillen waar een 

rivier doorheen stroomt. Je krijgt er echt een kick 

van!” Uitgerust in wetsuit met helm, zwemvest en 

waterschoenen daal je klauterend de rivierbedding 

van de Ardèche af, springend over grote keien en al 

glijdend en zwemmend door het water. 
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VERSCHOLEN GROTTEN

Ook beschikt de camping over een uitgebreide keuze aan 

wandelroutes. Ervaren wandelaars en minder geoefende 

lopers maken hier mooie tochten. Zo ligt voor de kleintjes 

het sprookjesbos van Païolive in de buurt, een bijzonder 

bos vol rotsen en witte eiken. Kinderen komen hier al 

spoorzoekend uit bij een vleermuizengrot en raken de weg 

kwijt in een labyrint. Meer geoefende wandelaars trekken 

eropuit voor lange rondwandelingen door het gebied. Met 

op hun pad indrukwekkende rotsformaties van kalksteen en 

verscholen grotten.

FENOMENAAL UITZICHT

Bij een verblijf op La Bastide en Ardèche mag een bezoek 

aan de Pont d’Arc niet ontbreken. De wereldberoemde brug 

is ongetwijfeld één van de bekendste meesterwerken van 

moeder natuur. De natuurlijke rotsbrug van 54 meter hoog is 

ontstaan doordat rivierwater de rotsen gedurende duizenden 

jaren heeft uitgesleten. Dit door UNESCO gekwalificeerde 

werelderfgoed ligt op slechts 12 kilometer kanoën vanaf de 

camping. Ook is de brug prima met de auto te bereiken. 

Diverse uitzichtpunten geven een fenomenaal uitzicht op dit 

Franse natuurverschijnsel. 

PREHISTORISCHE SCHATTEN

De camping biedt voldoende mogelijkheden om heerlijk 

ontspannen van de Franse zon te genieten, maar wie ook een 

keer zonder zon wil, kan naar de net geopende toeristische 

trekpleister in de buurt van de Pont d’Arc: La Caverne de 

Pont d’Arc, een nagebouwde grot vol muurschilderingen en 

tekeningen van beesten uit de prehistorie. Inge nam alvast een 

kijkje. “De oorspronkelijke prehistorische grot, Grotte Chauvet, 

is bij toeval ontdekt in 1994. De gevonden muurtekeningen zijn 

zo zeldzaam dat de grot niet is opengesteld voor publiek. Men 

is bang dat door een toestroom aan toeristen de afbeeldingen 

worden aangetast. La Caverne de Pont d’Arc is een prachtige 

replica, vol muurschilderingen van dagelijkse taferelen van 

toen: jagers op jacht naar mammoeten, neushoorns en bizons, 

net als de echte grot.” Vooraf reserveren is aan te raden. Meer 

info: cavernedupontdarc.fr. 

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

Adres
RCN La Bastide en Ardèche

 1, Route d’Ales-D111

 Sampzon, 07120 Ruoms

  0033 475 396 472

 bastide@rcn.fr

 www.rcn.nl/bastideenardeche

Afstand vanaf Utrecht: circa 1095 km

 Er wordt ook Nederlands gesproken


