
Bar Brasserie ‘Chez Elsa’ 
We zijn ’s middags van 16:00 tot 23:00 uur ‘s avonds. Vanaf 18:00 kan je à la carte 
eten en pizza, lasagnes, frites of salades halen. Nieuw : je kunt nu ook een 

BURGER afhalen voor € 7,50! Pinnen kan vanaf € 15,00 (of twee Burgers      ) 
Elke woensdag is de kok vrij. Dan organiseren we een gezamenlijke barbecue 
vanaf 19:00 uur. Je kunt dus niet à la carte eten op woensdag, maar wel pizza, 
frietjes en lasagnes afhalen.  
 
Elke Vrijdagavond van 20:00-23:00 hebben we een thema-avond met livemuziek 
met professionele (vaak lokale) muzikanten of het Open Podium, een 
‘theaterprogramma’ voor en door de campinggasten voor jong en oud. 
 
Elke Dinsdagmiddag vanaf 14:00: komt er een Masseur in de Pipowagen bij het 
volleybalveld. Je reserveert een plaatsje bij de receptie, maar je betaalt bij de 
masseur. 30 € per ½ uur. 50 € voor een heel uur.  

 
Elke dinsdag en zaterdag om 08:00 is er een Meetingpoint voor een 
zwemtraining in het plan d’eau zonder begeleiding. Het verzamelpunt is voor de 
receptie. 
 
Wekelijkse Grensverleggende Buitensporten 
In samenwerking met Nederlandse gediplomeerde buitensport instructeurs. Voor 
elke activiteit geldt dat je een gezondheidsverklaring moet inleveren (formulier bij 
de receptie). Het Raften op de Durance kan al vanaf 9 jaar, mits zwemdiploma. 
Voor elke activiteit geldt:  09:15 Verzamelen voor het sanitair, vertrek 09.30 uur.  
Vervoer in overleg bij opgave. Inschrijving & betaling (deze kun je niet pinnen) op 
de receptie, uiterlijk één dag van te voren.  
Maandag  Via Ferrarta   48 € pp 
Dinsdag Raften op de Durance  34 € pp 
  Hotdog varen op de Durance 36 € pp 
Woensdag Canyoning Fournel *  41 € pp 
Donderdag Raften op de Durance  34 € pp 
  Hotdog varen op de Durance 36 € pp 
Vrijdag  Raften op de Ubaye *  44 € pp  
        Hotdog varen op de Ubaye* 46 € pp Ervaring vereist! 
 * = lunchpakket en ruim drinkwater meenemen 

Sport- en Spelprogramma 

4 – 11 augustus 2019 
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Sport- en Spelprogramma voor jong en oud: 
Alle activiteiten doen we graag en zijn GRATIS, tenzij we met derden werken. Het 
sport-en spelprogramma valt onder de algemene voorwaarden 
campingactiviteiten 2019 (hangt op het prikbord bij de douches en op de website) 
Niveau Goud = Voor de zeer sportieve gast, Niveau Zilver = Voor de sportieve 
recreant, Niveau Brons = Voor de sportieve toerist 

 
Wekelijkse Kidsclub 
Van maandag tot en met vrijdag van 10:00 – 12:00 organiseren wij leuke 
activiteiten voor de basisschooljeugd vanaf 4jr met een thema zoals 

Superhelden, Piraten, triathlon… 

 
Zondag 4 augustus:  
09:00 Fietsen met Bert: het grote rondje om het meer, 110 km met 2100 hm, 
niveau goud. Koffie halverwege. Een damesgroep vertrekt om 09:00. 
19:00 Jeugdhike naar het kampvuur met marshmallows. Neem je gitaar, wat 
te drinken en je zwemkleding mee. 12 jaar en ouder 
 
Maandag 5 augustus:  
09:00 Fietsen over het ‘heilige’ rondje, via Saint André naar Saint Sauveur. Niveau 
brons, 25 km en 400 hm. E-bikes mogen ook mee, huurfietsen bij Alpes2Roues.  
19:00 MINI TRIATHLON  op en rond de camping voor de hele familie! Je gaat 250 
m zwemmen in het plan d’eau, 10 km fietsen rond de camping en 2,5 km 
hardlopen op de camping. Je kunt je inschrijven op het terras tussen 18.00 -19:00 
uur.  Om 19:00 uur houden we een briefing op terras. Daarna lopen we naar het 
plan d’eau voor de start om 19:45 uur. Je kunt individueel of per team (estafette) 
meedoen. Iedere deelnemer zorgt voor een coach die z’n spulletjes (fiets, 
zwemkleding, loopschoenen) bewaakt. Er is een kleine Prijsuitreiking op het 
terras om 21:30 uur 
 
Dinsdag 6 augustus: 
08:00 – 09:00 uur Yoga op het volleybalveld met Ilse. Er is een beperkt aantal 
matjes, dus als je er zelf één hebt, even meenemen.  
09:15 Hardlopen met Ilse (of een andere begeleider), niveau brons. Duurloopje 
van een uurtje.  We verzamelen bij de receptie.  

13:30 De bandenrace vanaf 10 jaar Met een band achter de speedboot. Kosten 
13 € pp. Briefing bij het volleybalveld om 13:30 uur. Vertrek met eigen vervoer 
(carpool!). Opgeven en betalen (uiterlijk dinsdagochtend 12:00) bij de receptie. 
 
Woensdag 7 augustus:  
09:00 Montée Les Orres. DE klimtijdrit op de fiets of hardlopend naar les Orres, 
15km- 800hm. Inschrijving en briefing op het terras. ’s Avonds is de prijsuitreiking 
op het terras Chez Elsa om 21:30 uur.  
18:30 voetbaltoernooi 12+. Verzamelen in de ‘Arena du soleil’ met een team van 
5 personen. Kom 10 minuten van tevoren zodat er een schema gemaakt kan 
worden. Je kan ook alleen komen, dan word je bij een team ingedeeld 
 
Donderdag 8 augustus:  
08:30 Bergwandelen met Ilse naar Lac du Crachet (2400m/600hm) Lac de 
Lalatcha (2900m/1000hm). Tot het Lac du Crachet niveau zilver, door naar 
Lalatcha (voor wie wil) niveau goud. Eten en drinken mee; goede wandelschoenen 
en eventueel stokken. Honden mogen mee. We vertrekken met de auto vanaf de 
camping. Dagactiviteit. Opgeven bij de receptie. Maximaal 17 personen (carpool). 
19:00 volleybaltoernooi vanaf 12 jaar.  Maak zelf een team of kom gewoon en je 
wordt ingedeeld. Voor beginners en gevorderden, het gaat om de lol. 
 
Vrijdag 9 augustus: 
09:00 Fietsen met Bert naar col de Pontis. Niveau zilver. Lengte 70 km. Het  
colletje is  5.5 km lang en wel steil (gemiddeld 10%). Koffie in Le Sauze. 
20:30 Spooktocht. Een spannende avondwandeling rond de camping in groepjes 
van 4, het duurt tot 22:30 uur. Wie geeft zich op als spook? Dat kan bij de 
receptie of rechtstreeks bij iemand van de animatie. Vanaf 12 jaar. 
 
Zaterdag 10 augustus 
19:00   Rapid Kayak Race op de Durance. Spannende en spectaculaire kayak race per 
2-tal op de Durance. Iedereen vaart 2 keer het traject en beide tijden worden bij 
elkaar opgeteld. Minimumleeftijd is 14 jaar. Opgeven per 2-tal bij de receptie, voor 
vrijdag 19:00 uur.. Kosten 9 €  pp. Dit jaar strijden we om een echte wisselbeker! 
19:30 – 22:30 LIVE MUZIEK Chez Elsa: ‘Black Bird’. Jong Popduo met een gevarieerd 
repertoire. Reserveer op tijd een tafeltje of kom gezellig een drankje drinken.  

 
Zondag 11 augustus:  
09:00 Fietsen met Bert naar col d’Agnel. Niveau goud. 170 km met 2100 hm 
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