
 

 

 

 
  

SANDAYA OPENT HET ZOMERSEIZOEN 2018 MET ZESTIEN  VIER- EN 

VIJFSTERRENCAMPINGS EN TAL VAN NIEUWIGHEDEN  

  

VAKANTIESALON, PALEIS 4, STAND 4277  

  

Onder de Spaanse zon, aan de Middellandse Zee of de Atlantische Oceaan, op een boogscheut van het Kanaal 

of in de vrije natuur … Wie kiest voor een van de zestien Sandaya-campings op prachtige, ongerepte locaties, 

kiest voor topvoorzieningen en kwaliteitsdiensten. Want Sandaya wil voldoen aan de wensen van klanten uit 

Frankrijk en Europa, die een uitgesproken voorkeur hebben voor ontspannende en gezellige gezinsvakanties 

omringd door natuurpracht.  

  

Voor het seizoen 2018 zet Sandaya resoluut in op nieuwigheden en stelt de groep twee nieuwe campings voor: 

vijfsterrencamping Le Domaine Le Midi op het eiland Noirmoutier en viersterrencamping Le Domaine du Verdon 

in Castellane.  

  

  

  

 HET SANDAYA-CONCEPT   
       

Campings in het groen of aan zee  

Om aan de verwachtingen van elke vakantieganger tegemoet te komen, kunnen elk van de zestien 

Sandayacampings bogen op een unieke sfeer, in de schaduw van een ongerept naaldbos of langs een idyllisch 

strand. Wie een frisse neus wil halen langs de Atlantische Oceaan, tot rust wil komen op de tonen van tsjirpende 

krekels, de zomerse sfeer wil opsnuiven aan de Middellandse Zee of de stilte wil opzoeken van de vrije natuur 

omringd door meren en rivieren is bij Sandaya aan het goede adres voor een topvakantie op maat.  

  

Ongewone en bijzondere accommodaties  
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Naast ruime en besloten staanplaatsen voor caravans, tenten of mobilhomes biedt Sandaya ook een gamma 

originele accommodaties: cottages en PREMIUM-cottages, maar ook hutjes tussen de bomen, tipi's of 

tentlodges.  

  

  

  

 
  

Themaruimten voor extra originaliteit   
L’Îlot Robinson – Les Vagues (Languedoc) – een paradijselijke sfeer, met reuzenhangmatten, palmbomen en 

witte zandstranden  

Village Surf – Soulac Plage (Aquitaine) – tussen de naaldbomen, onder de zon en vlakbij de zee … het Surf 

Village is 'the place to be'.  

Espace Tropical – Riviera d’Azur (Provence - Côte d'Azur) – exotische rust, enkel toegankelijk voor een paar 

geluksvogels  

Espace Provençal – Riviera d’Azur (Provence - Côte d'Azur) – kookhoekjes met plancha in open lucht, om met 

volle teugen van de typisch mediterraanse omgeving te genieten, inclusief tsjirpende krekels  

Espace Vignes – Cypsela Resort (Spanje) – de rust en stilte van een uitgestrekte autovrije site te midden van 

wijnranken en olijfbomen  

  

Aquaparken  

In alle Sandaya-campings (met uitzondering van Maisons-Laffitte) kunnen de vakantiegangers een duik nemen 

in de aquaparken. Ze ontdekken er onder meer golfslagbaden, allerlei waterglijbanen, watervallen, 

wildwaterbanen, overdekte en verwarmde zwembaden, bubbel- en massagebaden, wellnessruimten (hamam, 

sauna, verzorging) en ontspanningsruimten. De allerkleinsten kunnen zich uitleven op de baby- en 

kinderglijbanen, in de plonsbaden en met de waterspelen.  

Leuke sportactiviteiten  

Natuur- of zeeplezier … elke camping ligt genesteld in een rustgevende omgeving waar gezinnen kunnen 
ontspannen en samen kunnen genieten van specifieke voorzieningen op maat van kinderen van elke leeftijd, 
maar ook van hun ouders: een parcours afleggen tussen de bomen, een klimmuur trotseren, boogschieten, 

minigolfen, tafeltennissen, fietsen, kajakken, peddelsurfen, een avonturenparcours afleggen, bowlen, 
petanquen, deelnemen aan sporttoernooien, fitnessen en turnen, tennissen, voet- of volleyballen, gym-, dans- 

of aquagymlessen volgen, tai-chi beoefenen enz.  

  

Voor 5- tot 17-jarigen. De professionele animatoren bieden uiteenlopende activiteiten aan, zowel in de Kids 

Club als in de Juniors Club. Tieners kunnen dan weer optrekken met leeftijdsgenoten tijdens speciale 

activiteiten in de Teens Club.  

  

Onvergetelijke avondshows. Elke Sandaya-camping heeft zijn verrassingen … Zo trakteren de medewerkers 

of professionele animatoren de vakantiegangers vrijwel elke avond op een leuke show. Dansers, muzikanten 

en acteurs hebben de kleurrijkste shows voor hen in petto.  

  

Rust en ontspanning  



 

 

 

Op vakantie gunnen mensen zichzelf al sneller een pleziertje of nemen ze wat meer tijd voor zichzelf. Op de 

camping zijn tal van zenruimten voorzien waar de vakantiegangers even aan zichzelf kunnen denken, met een 

lichaams- en gelaatsverzorging, manicure, epilatie, bij de kapper, maquillage, hamam en sauna, of bubbel- en 

massagebaden.   

  

De ideale campings voor een zenvakantie: La Côte de Nacre, Douce Quiétude, Blue Bayou, Col Vert, 
Soustons Village, Château des Marais.  

  

  

  

  

  

  
 
 NIEUWE RUIMTEN EN VOORZIENINGEN   
      

Vijfsterrencamping Les Tamaris – Languedoc-Roussillon: het 400 m2 grote Tam Tam Beach werd aangelegd 

op het strand en uitgerust met hangmatten, ligstoelen, hemelbedden en douches. Het is rechtstreeks 

toegankelijk via de camping.     

Vijfsterrencamping Le Blue Bayou – Languedoc-Roussillon: het terras van restaurant La Parenthèse biedt 

een panoramisch uitzicht op de zee, het Aqua Soft-zwembad voor volwassenen, met relaxatie-eilanden, de 

autovrije PREMIUM-wijk en de kruidenierszaak.  

Viersterrencamping Le Col Vert – Aquitaine: de autovrije PREMIUM-wijk  

Vijfsterrencamping Cypsela Resort – Costa Brava (Spanje): de autovrije PREMIUM-wijk, aangelegd zoals de 

Key West  

  

  

 TWEE NIEUWE CAMPINGS  
      

Vijfsterrencamping Le Domaine Le Midi op Noirmoutier en viersterrencamping Le Domaine du Verdon in  

Castellane werden zopas aan het Sandaya-aanbod toegevoegd. Eind 2017 werden viersterrencamping Le Col 

Vert en de vijfsterrencampings Soustons Village en Le Château des Marais al in de Sandaya-familie 

opgenomen.  

     
• In Le Domaine Le Midi, op het eiland Noirmoutier in het departement Vendée, staat de ongerepte natuurpracht 

centraal en hebben de vakantiegangers rechtstreeks toegang tot het strand. In het schaduwrijke bos, vlak bij 

de duinen of onder de zomerzon bij het strand … iedereen vindt gegarandeerd het ideale plaatsje.  

De camping is geopend van 13 april tot 16 september 2018, en telt 199 accommodaties en 209 staanplaatsen.  
Het aanbod: animaties, aquapark, Kids, Juniors en Teens Club, aquagym, fietsverhuur, fitness, dansles, tennis, 

minigolf, voetbal, tafeltennis, basketbal.  

  



 

 

 

Voorbeeldprijs voor een verblijf in een Seashore Lodge  7 

overnachtingen, van 7 tot 14 juli 2018:  

721 euro voor een Lodge van 25 m2 voor 4 personen / 2 kamers, met badkamer, apart toilet, koelkast, 

halfoverdekt terras met zithoek.  

  

• Le Domaine du Verdon, nabij de heuvels van Castellane, in het departement Provence-Côte d'Azur ligt een 

camping aan de oever van de Verdon, omringd door natuur.  

De camping is geopend van 9 mei tot 16 september 2018, en telt 248 accommodaties en 252 staanplaatsen. 

Het aanbod: animaties, aquapark, Kids, Juniors en Teens Club, sportvissen, speelpleinen, speelzalen, minigolf, 

tafeltennis, boogschieten, multisportterrein, kanovaren, petanque, trampoline, fit-o-meters, fitness.  

  

Prijsvoorbeeld voor een verblijf in een cottage 7 overnachtingen, van 7 tot 14 juli 2018:840 euro voor een 

cottage van 26 m2 voor 4/5 personen / 2 kamers, met badkamer, apart toilet, koelkast/ijskast, halfoverdekt terras 

met zithoek.  

  
  DE 16 SANDAYA-CAMPINGS  

      

Middellandse Zee:   

Douce Quiétude 5* (Provence-Côte d’Azur)  

Riviera  d’Azur  5*  (Provence-Côte  d’Azur)  

Domaine du Verdon 4* (Provence-Côte d’Azur)  

Le Plein Air des Chênes 4* (Languedoc- 

Roussillon)  

Les Tamaris 5* (Languedoc-Roussillon)  

Les Vagues 4* (Languedoc-Roussillon)   

Le Blue Bayou 5* (Languedoc-Roussillon)  

  

Natuur:   

Maisons-Laffitte 4* (Ile de France-Paris)   

Le Château des Marais 5* (Val-de-

Loire) Atlantische Oceaan:   

Soustons Village 5* (Aquitaine)   

Le Col Vert 4* (Aquitaine)  

Soulac Plage 4* (Aquitaine)  

Domaine Le Midi 4* (Pays de la Loire)  

Les 2 Fontaines 4* (Bretagne)  

  

Kanaal:   

La Côte de Nacre 5* (Normandië)   

  

Spanje:   

Cypsela Resort 5* (Costa Brava)  

Vakantiesalon – Brussel – van 1 tot 4 februari 2018  

Sandaya zal aanwezig zijn op het Vakantiesalon van Brussel, in Paleis 4, stand 4277.  

Kom er alles te weten over de nieuwe bestemmingen en aanbiedingen, cottages, hutjes tussen  

de bomen, lodges, chalets enz.   

  

  

 OVER SANDAYA  
      



 

 

 

De campingketen werd in 2010 opgericht door François GEORGES en Xavier GUILBERT. Vandaag telt de keten zestien vier- en 
vijfsterrencampings op toplocaties, telkens met uiteenlopende luxeaccommodaties (cottages en PREMIUM-cottages, chalets, 
lodges, boomhutten, tipi’s en staanplaatsen). Elke site biedt een brede waaier aan voorzieningen, ontspanningsactiviteiten en 
diensten aan voor Franse en Europese vakantiegangers, voornamelijk gezinnen. De campings zijn volledig in handen van Sandaya 
en worden ook door de keten zelf beheerd, waardoor de klanten op elke site kunnen rekenen op dezelfde kwaliteit en diensten. 
Sandaya is een merk van de groep ACAPACE, Frans marktleider in serviceflats voor senioren, luxecampings en 
vastgoedontwikkeling.  

CONTACTGEGEVENS  

  
SANDAYA  
(+33) 04 11 32 90 00 sandaya.fr  
vacances@sandaya.fr  

39 Rue Washington - 75008 

Parijs  

facebook.com/Sandaya.Campings  

  
CONTACT VOOR DE MEDIA:  
Origami PR  
Fabienne Smets + 

32 2 539 07 04 
fabienne@origami.be  

  


