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RCN Val de Cantobre

Midden in het wilde en ongerepte 

natuurgebied Les Grands Causses, in 

het departement Aveyron, ligt tussen de 

kalkstenen hoogvlaktes en beboste heuvels 

panoramacamping Val de Cantobre. Een 

plek om tot rust te komen, vindt ook 

campingbeheerder Ellen Knip. “Hier word 

je ’s morgens nog gewekt door het gefluit 

van vogels en het loeien van een koe. De 

nachten zijn pikdonker en de stilte 

is opvallend.” Zelfs de gier heeft in 

dit gebied zijn plek gevonden, met 

nesten op hooggelegen rotsen. 

“Onze camping is een terrassencamping. Zit je voor je tent, 

caravan of chalet, dan heb je een prachtig weids uitzicht, met in 

de verte, tegen een rotswand aangeplakt, het dorpje Cantobre”, 

vertelt Ellen. Zelf woont ze met Jeroen en drie kinderen het hele 

jaar door op de camping. “Wat een luxe, hè”, verzucht ze. “Alle 

seizoenen genieten wij van dit adembenemende uitzicht.”

RCN camping Val de Cantobre ligt aan de rivier de Dourbie, 

waar in de zomer het water laag staat. Voor kinderen de 

perfecte plek om uren door het water te struinen met hun 

schepnetje, op zoek naar kreeftjes en waterdieren. Daarnaast 

beschikt het park over een verwarmd zwembad met een 

veertig meter lange wildwaterbaan en een driedubbele 

glijbaan. Op het onlangs vernieuwde sportveld kan worden 

gevoetbald, gebasketbald en gevolleybald. Het woord 

‘vervelen’ komt niet op de camping voor. Zo organiseert het 

recreatieteam van mei tot september allerlei activiteiten, van 

speurtochten tot avondvullende shows. 

MIDDELEEUWS

De camping staat op een eeuwenoud domein, waar nog 

een paar middeleeuwse gebouwen de tand des tijds 

•  Panoramacamping met prachtig uitzicht

• Avontuurlijke en sportieve omgeving

• Historische steden en dorpen

• Veel wandelmogelijkheden

TOPKENMERKEN

 



 “Alle seizoenen
            genieten wij van dit

  adembenemende uitzicht”
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hebben doorstaan. “Al in 1198 wordt het domein in Franse 

documenten genoemd”, zegt Ellen trots. Zij verzorgt zelf de 

rondleidingen langs de gebouwen. De oude monumenten zijn 

vaak nog in gebruik en maken onderdeel uit van de camping. 

Op de camping staat een aantal moderne luxe chalets. Ze 

zijn van alle gemakken voorzien en uitgerust met een ruime 

keuken inclusief vaatwasser. Ook zijn er stacaravans met 

dakterras om te genieten van het prachtige uitzicht. 

HOOGTEPUNT

In de omgeving van de camping zijn enorm veel 

mogelijkheden om het avontuur op te zoeken. Zo ligt de 

hoogste brug van Europa, het viaduct van Millau, niet ver 

weg en banen zich naast de Dourbie nog twee rivieren een 

weg door het landschap: de Tarn en de Jonte. De rivieren 

nodigen uit tot allerhande watersporten, geschikt voor jong 

en oud. Zo kun je zelf in een kano de rivieren afzakken. Of, 

als je wat minder avontuurlijk bent, onder begeleiding in een 

Venetiaanse gondel onder het gigantische viaduct van Millau 

doorvaren. Echt spannend is het canyoning. Hierbij daal je in 

een wetsuit de rivierbedding af, al springend van rots naar 

rots en glijdend door de stroomversnellingen van het water, 

alsof je een natuurlijke wildwaterbaan afroetsjt.

ADEMBENEMENDE ACTIVITEITEN

Door de enorme hoogteverschillen in het gebied is de 

camping een ideale uitvalsbasis voor uitdagende sporten. 

Ellen vertelt enthousiast over de activiteiten. “Helemaal 

geweldig is het bungeejumpen, met sprongen vanaf 46 tot 

107 meter hoogte.” Ook de vliegsport parapenten is volgens 

haar een echte aanrader: “Je voelt je zo vrij als een vogel, 

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

FACILITEITEN 

•  Restaurant, bar en snackbar

•  Zwembad met 2 peuterbaden

•  Driedubbele waterglijbaan

•  40 meter lange wildwaterbaan

•  Nederlandssprekend recreatieteam (van 

mei tot september)

•  Multi-sportterrein

•  Speeltoestellen

•  Basketbalterrein, tafeltennis en 

midgetgolf

•  Speelhal en pooltafel

•  Recreatiezaal

•  Natuurwandeling onder leiding van een 

gids (half mei tot half juni)

•  Campingwinkel

•  Wasmachines en drogers

•  Wifi

•  Aangepast sanitair voor 

rolstoelgebruikers

•  Zomerse vakantiekerkdiensten
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terwijl je heel ontspannen in een stoeltje hoog door de 

lucht zweeft. Tegelijkertijd geniet je van het geweldige 

uitzicht op de plateaus en de bergkloven. Dan pas zie je 

wat voor geweldig gebied dit is. Adembenemend!” 

De vele steile rotswanden die hoog boven de rivieren 

uittorenen, zijn geschikt om te beklimmen en al abseilend 

af te dalen. Ook kun je in de omgeving avontuurlijke 

parcoursen afleggen met een tokkelbaan.

RAILFIETS

Blijf je liever met beide benen op de grond? Probeer 

dan de Vélorail uit. Je verplaatst je met een speciale 

fiets via de rails van een oude, ongebruikte spoorlijn. 

Voorop zitten de volwassenen en achterop is plek voor 

drie kinderen. Samen fiets je door de natuur, over de 

spoorlijn, zonder last van tegenliggers. Ook passeer 

je een paar spoortunnels. Fietsen is een peulenschil, 

omdat het spoor naar beneden afdaalt. En voor de 

terugweg hoef je niet omhoog, dan staat er namelijk een 

stoomtreintje voor je klaar.

INSPANNINGEN

Ook wandelaars halen in dit gebied hun hart op. 

Verschillende wandelpaden vertrekken vanaf de camping 

en alle routekaarten met informatie zijn bij de receptie te 

vinden. De tochten variëren van korte wandelingen van 

een uur tot routes waarmee je de hele dag zoet bent. In 

het voorjaar neemt een natuurgids je mee op ontdekking 

over de prachtige hoogvlaktes. Natuurlijk kun je ook zelf op 

pad voor een mooie tocht. Wandel bijvoorbeeld naar het 

levendige dorpje Nant, gelegen in het hart van een groene 

riviervallei. Na de inspanning volgt hier de ontspanning.  Op 

het dorpsplein in de schaduw van de platanen vind je diverse 

cafés en restaurantjes. 

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

Adres
RCN Val de Cantobre

 12230 Nant

  0033 565 584 300

 cantobre@rcn.fr

 www.rcn.nl/valdecantobre

Afstand vanaf Utrecht circa 1150 km

 Er wordt ook Nederlands gesproken

Op het vernieuwde sportveld    

   kan worden gevoetbald,  
gebasketbald en gevolleybald


