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Verblijf 

Nederlandse camping (Les Eygas) in Châteauroux-les-Alpes, departement Hautes-Alpes, op 10 
minuten afstand van Embrun, https://franse-alpen.nl/.  

 
 
 
 
 
 

https://franse-alpen.nl/


 
 

Pagina 3 van 6 
 

 

Informatie over Frankrijk en uit te voeren activiteiten 

Zuid-Frankrijk, Alpen, vakantie: als je het jezelf toestaat om even weg te 
dromen bij deze drie woorden, waan je je al snel in een zonovergoten 
omgeving met prachtige (ruige) bergtoppen die de omgeving domineren 
en die een scala aan fantastische wandel- en klimmogelijkheden bieden, 
gezellige dorpjes waar je heerlijk over een markt kunt struinen, het 
prachtige Lac de Serre-Poncon waar je prachtige wandelingen kunt 
maken en je dag prima kunt vullen met allerlei uitdagende 
watersportactiviteiten. Zie jij jezelf al raften over de weerbarstige 
Durance? Of wat dacht je van het al lopend, zwemmend, klauterend en 
glijdend een tocht door een rivierkloof afleggen? En, wat is er meer 
genieten dan tot ’s avonds laat heerlijk buiten te kunnen zijn en fijn met elkaar te praten terwijl je je 
warmt aan een knapperend vuurtje…Smaakt dit naar meer? Meld je dan aan voor deze prachtige 
reis in zonnig Zuid-Frankrijk!  
 
De camping waar we bivakkeren, staat in het 
departement Hautes-Alpes, het meest noordelijk gelegen 
departement van de regio Provence. In het oosten 
grenst dit departement aan Italië. De belangrijkste 
steden zijn Briançon en Gap.   
 

Een greep uit de vele activiteiten die mogelijk zijn:  
Canyoning (Fournel) met deskundige NL-instructeurs – 

inbegrepen bij reis (reeds geboekt)  

– Raften (Durance) met deskundige NL-instructeurs – 
inbegrepen bij reis (reeds geboekt)  

– Klettersteigen met deskundige NL-instructeurs – 
inbegrepen bij reis (reeds geboekt) 

– Activiteiten rond het prachtige, fraaie Lac de Serre-
Poncon  

• Reeks van wateractiviteiten mogelijk: kanoën, 
kajakken, bananenboot, zeilen, strand etc.  

• Wandeling Col de la Gardette  

• Wandeling Mont Colombis, 
https://frankrijkpuur.nl/mont-colombis-
wandelen-en-fietsen-met-uitzicht-op-het-lac-
de-serre-poncon/  

• Wandeling Mount Guillaume, https://www.gps-wijzer.nl/placemarks/mont-guillaume-
embrun-hautes-alpes-frankrijk-11km/  

– Nationaal Park des Écrins, met o.a.  

• Le Lac Fangeas (Freissinières)  

• Suppen in The Lake in La Roche-de-Rame  

• https://www.oppad.nl/wandelen-massif-des-ecrins, 
https://www.paysdesecrins.com/en/experiences-nature-detente-et-bien-etre-
english/altitude-lakes-in-the-pays-des-ecrins-ete  

– Aqua Parc Embrun, https://aquaparc-embrun.fr/  
– Mountainbiken  
– Leuke steden in de buurt  

• Gap (hoofdstad department Hautes-Alpes)  

https://zonnigzuidfrankrijk.nl/provence-2/steden/gap/
https://frankrijkpuur.nl/mont-colombis-wandelen-en-fietsen-met-uitzicht-op-het-lac-de-serre-poncon/
https://frankrijkpuur.nl/mont-colombis-wandelen-en-fietsen-met-uitzicht-op-het-lac-de-serre-poncon/
https://frankrijkpuur.nl/mont-colombis-wandelen-en-fietsen-met-uitzicht-op-het-lac-de-serre-poncon/
https://www.gps-wijzer.nl/placemarks/mont-guillaume-embrun-hautes-alpes-frankrijk-11km/
https://www.gps-wijzer.nl/placemarks/mont-guillaume-embrun-hautes-alpes-frankrijk-11km/
https://www.oppad.nl/wandelen-massif-des-ecrins
https://www.paysdesecrins.com/en/experiences-nature-detente-et-bien-etre-english/altitude-lakes-in-the-pays-des-ecrins-ete
https://www.paysdesecrins.com/en/experiences-nature-detente-et-bien-etre-english/altitude-lakes-in-the-pays-des-ecrins-ete
https://aquaparc-embrun.fr/
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https://www.france-
voyage.com/frankrijk-
toerisme/gap-1330.htm  

• Embrun met o.a.  
▪ Oude straatjes 
▪ Leuke winkeltjes 
▪ Wekelijkse markt op 

woensdag- en 
zaterdagochtend 

▪ Uitzichtpunt over vallei 
van de Durance vanuit 
tuinen Aartsbisschop) 

▪ https://www.france-
voyage.com/frankrijk-
toerisme/embrun-
1323.htm 

• Baratier (avondmarkt) 

• Briancon (hoogste stad van 
Frankrijk, Unesco 
werelderfgoed) met o.a.  

▪ Asfeld Bridge  
▪ Kabelbaan  
▪ En: eindeloos veel 

winkels en terrassen   
▪ https://www.france-

voyage.com/frankrijk-toerisme/briancon-1322.htm  

• Verleg je grenzen en bezoek Turijn (Italië) met o.a. 

• Heuvel van de Monte dei Capuccini (uitzicht over de stad)  

• Historische tram van Sassi naar Superga  

• Piazza San Carlo  
 

Links info en filmpjes: 
- https://www.youtube.com/watch?v=uC9wB0-nviw (Lac de Serre-Poncon)  
- https://www.youtube.com/watch?v=p3Zyg8VWb9s (canyoning Fournel)  

 

https://www.france-voyage.com/frankrijk-toerisme/gap-1330.htm
https://www.france-voyage.com/frankrijk-toerisme/gap-1330.htm
https://www.france-voyage.com/frankrijk-toerisme/gap-1330.htm
https://www.france-voyage.com/frankrijk-toerisme/embrun-1323.htm
https://www.france-voyage.com/frankrijk-toerisme/embrun-1323.htm
https://www.france-voyage.com/frankrijk-toerisme/embrun-1323.htm
https://www.france-voyage.com/frankrijk-toerisme/embrun-1323.htm
https://www.france-voyage.com/frankrijk-toerisme/briancon-1322.htm
https://www.france-voyage.com/frankrijk-toerisme/briancon-1322.htm
https://www.youtube.com/watch?v=uC9wB0-nviw
https://www.youtube.com/watch?v=p3Zyg8VWb9s
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 Vervoer 

Vanaf het verzamelpunt in Nederland verplaats je je de hele vakantie met gehuurde busjes van 

DIKS.  

Bijzonderheden 

Gezondheid: 

Voor deze reis moet je beschikken over een goede conditie en goede gezondheid.  

 

Reispapieren: 

Voor deze reis heb je een geldig paspoort of ID kaart nodig. Deze moet tenminste nog 3 maanden 

geldig zijn op de datum dat je vertrekt. 

Reissom 

Inclusief: 

- Heen- en terugreis (incl. tolgelden en brandstof)  

- Verblijf ter plaatse, incl. kampeeruitrusting 

- Twee outdoor excursies (reeds geboekt via het park):  

o Raften (Durance) 

o Canyoning (Fournel)  

o Klettersteigen  

Exclusief: 

- Proviand 

- Overige excursiekosten en de daarbij behorende brandstofkosten 
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