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Aan de uitlopers van de Franse Alpen, in 

het departement Alpes de Haute Provence, 

ligt RCN Camping les Collines de Castella-

ne. De terrascamping, met een adembene-

mend uitzicht op een ruig, bergachtig ge-

bied, geeft toegang tot de Grand Canyon 

van Europa: de Gorges du Verdon. Langs 

rotsformaties en afdalingen 

zoekt het smaragdgroene wa-

ter van de rivier de Verdon hier 

zijn weg. 

Gelegen midden in dit wonderschone natuurgebied 

is camping Les Collines de Castellane de perfecte 

uitvalsbasis voor een actieve vakantie. “Je kunt 

het niet bedenken of je kunt het hier doen”, zegt 

campingbeheerder Annemiek Engelbertink. “Raften, 

canyoning, bungeejumpen, parapenten, maar ook 

wandelen, paardrijden of golfen, deze streek heeft echt 

oneindig veel mogelijkheden.” 

ADVENTURE PARC

Niet alleen de regio biedt tal van sportieve activiteiten, 

op de camping zelf kun je ook terecht voor de nodige 

uitdaging. Verscholen tussen hoge bomen is een 

Adventure Parc opgezet. Een avontuurlijk klimpark 

met tokkelbanen, een klimwand en touwbruggen op 

verschillende hoogten. Onder begeleiding van een 

gids leer je hier de fijne kneepjes van het klimvak. 

Deelnemers zijn, net zoals bergbeklimmers, gezekerd 

en krijgen uitleg hoe het zekeren in z’n werk gaat. 

“Kinderen zwieren hier als apen door de bomen. 

Geweldig om te zien!”, vertelt Annemiek enthousiast. 

“Ouders mogen ook mee, zij vinden het vaak 

spannender dan hun kinderen.” In het laagseizoen is het 

Adventure Parc op zaterdagavond geopend en in het 

hoogseizoen op woensdag en zaterdag. 



•  Ideale omgeving voor buitensport, ook 

voor de kleintjes

•  Vanaf iedere kampeerplek een prachtig 

uitzicht

• Adventure Parc op de camping

TOPKENMERKEN

“Je kunt het niet bedenken  
      of je kunt het hier doen”
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een groot succes (minimumleeftijd is acht jaar). Met een 

professionele uitrusting daal je af langs rotswanden, glij je van 

natuurlijke waterglijbanen of spring je van rotsen van soms 

meer dan tien meter. Ook kun je al abseilend van niet al te grote 

hoogten door watervallen naar beneden zakken. Zelfs kleine 

kinderen (vanaf vier jaar) kunnen meedoen: voor hen is er Kids 

Canyoning. “Gekleed in wetsuits en met helmpjes volgen ze 

onder begeleiding van professionals en samen met ouders een 

aangepast parcours. De kinderen gaan meestal voorop”, licht 

Annemiek lachend toe. “Ze kennen geen angst. Vergelijk het 

met skiën, dan komen die kleintjes vaak ook omgekeerd de 

berg afsuizen.”

WILDWATERAVONTUUR

De Gorges du Verdon wordt vaak in één adem genoemd met 

wildwatersporten zoals kanoën, kayakken en raften. Omdat 

de Verdon als de stuwdam geopend is een snelstromende 

rivier wordt, zijn de activiteiten onder begeleiding van 

een gids. Dit betekent zeker niet dat je ervaren moet 

zijn. Raften doe je met acht mensen en een gids, in een 

grote rubberboot, en kan al vanaf zes jaar. Gewapend met 

zwemvesten, helmen en peddels vaar je langs rotsen en 

stroomversnellingen de wildstromende rivier af. Wat ruiger is 

het kanoën en kayakken. Met z’n tweeën of alleen navigeer je 

CANYONING VOOR DE HELE FAMILIE

Door de grote hoogteverschillen in de Gorges du Verdon is het 

gebied perfect voor uitdagende sporten. De meeste activiteiten 

worden begeleid door professionele outdoororganisaties. 

“We helpen onze gasten graag bij het boeken van de leukste 

activiteiten. We werken al jarenlang met vaste partners waar 

we goede ervaringen mee hebben. Belangrijk is dat het uitje 

ondanks het avontuurlijke karakter veilig blijft”, aldus Annemiek. 

Family Canyoning kan sinds vorige zomer en het was meteen 

LEKKER LUIEREN

Na al deze activiteiten is het heerlijk ontspannen bij het 

zwembad of bij de kleine waterval onderaan de camping. 

Daar kun je dammetjes bouwen met het recreatieteam.  

In een kwartiertje rijd je naar het prachtige azuurblauwe 

meer van Castillon om te zwemmen, luieren of 

waterfietsen. Op het terras van de camping kun je 

genieten van een lekkere pizza, gekoelde rosé of 

zomerse cocktail. Een keer in de week is er Soirée Poulet 

Provençal. Dan wordt er een heerlijke gemarineerde 

halve kip met knoflook en Provençaalse kruiden 

geserveerd met knapperige frietjes en salade met Franse 

vinaigrette. Om je vingers bij af te likken!

“Bij helder weer zie je vanaf de 

    hoogste toppen de Middellandse   

Zee en zelfs Corsica liggen”
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Samson, een lange natuurlijke tunnel waarbij een zaklamp 

niet mag ontbreken. Ook zijn er wandelingen naar de hoogste 

toppen. Bij helder weer kun je hier de Middellandse Zee en 

zelfs Corsica zien liggen. Voor de minder geoefende lopers zijn 

kortere wandelingen van anderhalf à twee uur beschikbaar. 

SAFARITENTEN

Om het vakantiegevoel compleet te maken, is de camping 

uitgerust met een aantal safaritenten. De ruime tent staat op 

palen, zo kijk je over alles heen en de tenten zijn voorzien van 

sanitair, een ingerichte keuken en meubilair van steigerhout. 

Door het stevige tentdoek heen hoor je de vogeltjes fluiten. 

zelf langs alle obstakels. Mocht je nog tijd hebben om af en 

toe omhoog te kijken, let dan op de waaghalzen die van de 

rotsen abseilen. Ook vanuit de lucht zie je prachtige dingen. 

“Ken je het parapenten? Je vliegt in een tandemvlucht, met 

een instructeur, boven het azuurblauwe Lac de Castillon”, 

legt Annemiek uit. “Een ervaring om nooit meer te vergeten.”

SPECTACULAIRE NATUUR

Op wandelschoenen de Verdon verkennen, is eveneens 

een fantastische ervaring. Het landschap trekt misschien 

wat langzamer voorbij dan tijdens een snelle wildwaterraft, 

maar de ervaring is niet minder indrukwekkend. Een must 

is de beroemde Sentier Martel, door Nederlanders ook wel 

gekscherend het Martelpad genoemd. De wandeling van zes à 

zeven uur volgt de loop van de Verdon en eindigt bij de Couloir 

Adres
RCN les Collines de Castellane

 Route de Grasse, La Garde

 04120 Castellane

  0033 492 836 896

 collines@rcn.fr

  www.rcn.nl/collinesdecastellane

Afstand vanaf Utrecht: circa 1250 km

 Er wordt ook Nederlands gesproken

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

FACILITEITEN

• Zwembad met driedubbele waterglijbaan en waterval

• Speeltoestellen

• Tennisbaan en tafeltennistafels

• Voetbal-, basketbal-, en volleybalveld

• Restaurant met terras

• Jeu de boulesbaan

• Pizzacorner

• Adventure Parc

• Nederlandssprekend recreatieteam

• Open air fitness area

• Winkeltje (vers brood op bestelling) en snackbar

• Bibliotheek

• Verhuur van campingkoelkasten

• Gratis kinderbedjes en kinderstoelen (op reservering)

• Wifi

• Zomerse vakantiekerkdiensten

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


