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Sandaya verstevigt zijn positie in Zuidwest-Frankrijk  
en opent Sandaya Soustons Village,  

een 100 % autovrije vijfsterrencamping 
 
Enkele weken na de overname van viersterrencamping Le Col Vert in Vielle-
Saint-Girons (Aquitaine) neemt de groep Sandaya, specialist in luxecampings, 
vijfsterrencamping Fram Nature in Soustons in zijn aanbod op, onder de 
nieuwe naam Sandaya Soustons Village in Landes, één van de mooiste regio's 
in Frankrijk. 
 
Anders op vakantie … kamperen tussen het 
groen 
 
De geur van naaldbomen, het zingen van de 
vogels, de streling van de zon en de uren die 
verstrijken op het ritme van de natuur … Sandaya 
Soustons Village is de uitvalsbasis bij uitstek om 
de prachtige streek van Landes te verkennen, het 
landschap te bewonderen en te proeven van de 
plaatselijke gastronomie.  

De troeven van camping Sandaya Soustons Village? 
 

• 100 % autovrij, voor een optimale veiligheid van de kinderen en totale 
gemoedsrust voor de ouders. 

 
• Infrastructuur van topkwaliteit (vijf sterren), met 249 verblijven (bungalows, 

chalets, cottages) voor 2 tot 6 personen en 7 lodges die het bestaande 
aanbod compleet gaan maken. Zuidgericht, voor buitengewoon veel plezier. 

 
• Een aquapark van 700 m² met verwarmd buitenzwembad, golfslagbad, 

wellnessruimte, waterpolobad en speelzone voor de kinderen. 
 

• Vlak bij het grote meer van Soustons, op 6 km van de stranden langs de 
Atlantische kust en omringd door het groen van de Landes. De hele dag rijdt 
er een gratis strandshuttle heen en weer, en er zijn ook fietsen beschikbaar. 

 
• Animatie voor klein en groot: beachvolley, petanque, tafeltennis, tennis, 

excursies naar het Baskenland enz. 
 
Een camping met het label Clef Verte 
 
Camping Sandaya Soustons Village is de ideale locatie voor wie wil genieten van de 
vrije natuur, de oceaan, een stevige wandel- of fietstocht of een lekker lange siësta 
onder de zon. Onder meer het aquapark, de wellnessruimte en het animatieteam 
bieden dé garantie op een ontspannen vakantie. 
 
Als drager van het label Clef Verte streeft camping Sandaya Soustons Village naar 
ecologisch verantwoorde toepassingen en respect voor het milieu.  
 



Beleef een ander soort vakantie. Kampeer tussen het groen! 
 
Over Sandaya 
SANDAYA werd in 2010 opgericht als campingketen en telt elf vier- en 
vijfsterrencampings in Frankrijk en Spanje, telkens goed voor minstens 300 
verblijfplaatsen op buitengewone locaties, met een ruime keuze aan verblijfstypes 
(cottages, chalets, lodges en staanplaatsen) en een brede waaier aan 
voorzieningen, ontspanningsmogelijkheden en diensten. De keten wil een 
onbetwistbare speler in de luxecampingsector (4 en 5 sterren) worden en blijft 
daarom haar merk en aanbod verder uitbouwen door te investeren in kwaliteitsvolle 
sites aan de kust in Europa. 

 
Sandaya Soustons Village 

Avenue Port d'Albert 63 
40140 Soustons - Aquitaine 

Frankrijk 
Reserveringen: +33 (0)4 11 32 90 00 

 
Informatie en reserveringen: www.sandaya.be 
 
Neem voor beeldmateriaal of bijkomende informatie contact op met: 
ORIGAMI PR 
Fabienne Smets – Lucia Sanchez 
02 539 07 04  
fabienne@origami.be - lucia@origami.be 
 


