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RCN Domaine de la Noguière

In de Zuid-Franse Provence, op slechts 

twintig minuten van de Middellandse 

Zee, ligt RCN camping Domaine de 

la Noguière. De ideale plek voor een 

ontspannen vakantie in de buurt van lange 

zandstranden met zicht op de oneindige 

horizon van de Mediterranée. Langs de kust 

liggen authentieke vissersdorpjes en chique 

steden als Cannes, Nice en Monaco.

Ook het binnenland - vol velden met 

goudgele zonnebloemen, geurende 

lavendel, glooiende wijngaarden, 

rivieren en meertjes - is zeker een 

bezoek waard.

Op deze RCN-camping aan de Côte d’Azur mag een beetje 

luxe natuurlijk niet ontbreken. De kampeertrend ‘glamping’ 

- kamperen met een tikje glamour – is hier dan ook volledig 

ingeburgerd. Zo is de helft van de stacaravans in dit 

zonovergoten gebied uitgerust met airco. Aan de rand van 

het kampeerterrein zijn chique stacaravans te vinden met een 

ruime veranda en extra zonneterras op het dak. Vanaf deze 

plek heb je prachtig uitzicht op de bekende Roquebrune, 

de mooiste berg van de Provence. Campingbeheerder 

Judith Gilibert vertelt trots over de luxe accommodaties. 

“Met een bordeauxrode keuken en grijsbruine banken is de 

inrichting echt hip. Verder zijn de luxe caravans uitgerust 

met afwasmachine, airco en Senseo. Zo geniet je op jouw 

dakterras van een vers gezet kopje koffie.” 

STRAND EN HAVENS

Om het luxe kampeergevoel vast te houden, 

is op één van de fijnste plekjes van de 

camping een smaakvol ingerichte loungebar 

te vinden. Ontspannend op leuke houten 

loungebanken geniet je van het weidse 

uitzicht op de bergen en het zwembad. In 

de bar waait vaak een verkoelend briesje en 

zijn drankjes en hapjes binnen handbereik. 

“Terwijl de mannen hier de Tour de France 

kijken, zitten de dames op het loungeterras 

te zonnen en glijden de kinderen van de 

glijbaan”, vat Judith kort samen. De bar is 

tot een uur of negen ’s avonds geopend. 

• Dichtbij de Middellandse Zee

•  Nabij mondaine badplaatsen, zoals  

Saint-Tropez en Monaco

• Mogelijkheid tot ‘glamping’ 

TOPKENMERKENDe oneindige
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van Sainte-Maxime en Saint-Tropez liggen ook dichtbij. In de 

zogenaamde ‘calanques’ - kiezelstranden in kleine inhammen 

-  zonnen de ouders terwijl de kinderen met schepnetjes op 

zoek zijn naar krabben en zee-egels. Ook om te snorkelen 

zijn deze kreekjes ideaal. Wil je de schaduw opzoeken, dan 

vind je aan de boulevard van Sainte-Maxime of Fréjus talloze 

restaurantjes. Bezoek ook de mooie haven van Fréjus, die ligt 

vol met luxe jachten. Strijk neer op een terras en bestel een 

Franse lunch. “Probeer een vers gevangen vis met aiolisaus 

en neem als toetje een zoetzure tarte de citron meringue”, 

adviseert Judith verlekkerd. 

RCN Domaine de la Noguière is uitgerust met maar liefst 

twee zwembaden. Hier genieten de kinderen van de vier- 

en driedubbele waterglijbanen, terwijl de allerkleinsten 

spetteren in het peuterbad. Voor meer waterpret is de 

Middellandse Zee in de buurt. “Wil je een kindvriendelijk 

strand, kies dan voor Saint Aygulf, een langzaam aflopend 

zandstrand met palmbomen. Je loopt zo honderd meter de 

zee in, ideaal voor de kleintjes”, aldus Judith. De stranden 

FACILITEITEN 

•  2 zwembaden met een vierdubbele   

en driedubbele waterglijbaan

• Recreatiebos

• Vismeertje

• Tennisbaan en voetbalveld

• Jeu de boulesbanen

• Restaurant met terras en bar

• Loungebar

• Wifi

• Nederlandssprekend recreatieteam

• Aangepast kampeersanitair

• Zomerse vakantiekerkdienstenKIJK OP WWW.RCN.NL/DOMAINEDELANOGUIERE VOOR 
EEN COMPLEET OVERZICHT VAN ALLE FACILITEITEN.
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RCN Domaine de la Noguière

2016

VENETIË VAN DE PROVENCE

Wat is een vakantie aan de Côte d’Azur zonder een bezoek aan 

Saint-Tropez? Vanuit de camping kun je met korting een kaartje 

kopen voor een Bateau Vert en vaar je in tien minuten vanaf 

Sainte-Maxime naar de beroemde vissersplaats. “Je hebt geen 

gedoe met parkeren en loopt vanuit de luxe jachthaven zo het 

stadje in.” Kijk vooral in de achterafstraatjes voor de lekkerste 

restaurantjes. Hier komen de aanlokkelijke geuren van gegrild vlees 

en bouillabaisse je tegemoet. Daarna vaart de boot door naar Port 

Grimaud, vijf kilometer verderop. In de volksmond het Venetië 

van de Provence genoemd. “Het stadje werd in de jaren zeventig 

opgezet als plezierhaven. Nu vaar je met een fluisterboot over de 

kanalen langs smalle pastelkleurige huisjes. Elk huis heeft zijn eigen 

steiger.” Om de tour compleet te maken, pak je een klein treintje 

naar Grimaud; een Provençaals vestingdorp in het binnenland waar 

je geniet van het prachtige uitzicht over de Mediterranée. 

WATERPRET

Wil je meer actie en uitdaging? Ga dan een keer duiken. Heb 

je 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 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 zes jaar. Mocht je liever iets 

rustiger willen varen, dan kun je vlakbij de camping een 

kano huren en de rivier Argens afzakken. Aan de voet van 

de Roquebrune ligt het meertje Lac de l’Aréna waar je onder 

andere kunt ‘suppen’: Stand Up Peddling (staand op een 

soort surfplank peddel je het meer rond). 

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

Adres
RCN Domaine de la Noguière

 1617 Route de Fréjus 

 DN7 83490 Le Muy 

  0033 494 451 378 

 noguiere@rcn.fr

 www.rcn.nl/domainedelanoguiere

Afstand vanaf Utrecht: circa 1300 km

 Er wordt ook Nederlands gesproken

“Wat is een vakantie  

  aan de Côte d ’ Azur 
zonder een bezoek aan   

    Saint-Tropez?“


