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Portret

Frankrijk in één woord, laat staan in een korte beschrijving vatten is nagenoeg onmogelijk. Onze
zuiderbuur biedt immers ontelbare mogelijkheden voor een geslaagd buitenlands kamp.
Een trektocht in de bergen, een fietstocht in Normandië, kamperen bij een boer, raften,
klimmen, mountainbiken, … Frankrijk heeft bovendien een troef in haar klimaat. Er zijn heel wat
streken waar de zon meer schijnt en de temperaturen hoger stijgen dan in België. Een uitdagend
of relax verblijf in de natuur kan je ook combineren met verrassende cultuur. Waarom niet eens
een zomers straatfestival meepikken? Beland je onderweg in Montpellier, Nice, Toulouse, Dijon,
Nantes, Bordeaux of één van de vele andere verrassende Franse steden? Ideale spots voor een
onvergetelijk stadsspel!
Deze landenfiche is een overzicht van praktische informatie en goeie websites om je
kampvoorbereiding op gang te trekken.

Infobronnen

Web



- Adres
www.franceguide.com: Atout France [toeristische dienst van

ATOUT FRANCE

Frankrijk]

Guldenvlieslaan 21

www.tourisme.fr: Fédération Nationale des Offices de Tourisme

1050 BRUSSEL

et des Syndicats d'Initiatives [met contactgegevens van alle

Tel 0902-88 025

plaatselijke toeristische diensten]

info.be@franceguide.com

Reisgidsen
Er zijn ontelbare reisgidsen voor Frankrijk. De grote reeksen gericht op rugzaktoeristen kan je
immers beschouwen als een groepsreis die je zelf ineen knutselt. Hierbij is vooral praktische
informatie belangrijk [transport, accommodatie, activiteiten, …]. Heel wat reeksen hebben ook
voor aparte regio’s een reisgids [de Provence, de Auvergne, Bretagne, Normandië, LanguedocRoussillon, … .
Heel goede reeksen zijn ondermeer Lonely Planet, Rough Guide, Footprint, Trotter, Guide du
Routard.
In het reisinfocentrum van Wegwijzer vind je een zeer uitgebreid aanbod aan reisgidsen en
kaarten voor Frankrijk. In de afdeling ‘actief Europa’ kan je je fiets –of wandeltocht tot in de
kleinste details voorbereiden aan de hand van wandel– en fietskaarten, wandel– en fietsgidsen,
wandel– en fietsverslagen en zelfs tijdschriften. Een bezoekje aan de reisbib helpt je zeker op
weg bij de praktische voorbereiding van je kamp!
Kaarten


www.michelin.fr: Michelin [kaarten en reisgidsen]



www.ign.fr: Institut Géographique National [gedetailleerde kaarten voor fietsers en
wandelaars]



www.chamina.com: wandelgidsen voor zuidelijk Frankrijk



www.opdefiets.net/fietsgidsen: klik op Frankrijk voor fietsgidsen en -kaarten



www.altigraph.fr: Altigraph [voor fietsers die cols willen beklimmen]



www.esterbauer.com: Bikeline-fietsgidsen [verschillende routes in Frankrijk]
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Formaliteiten

Een identiteitskaart volstaat. Kinderen onder de 12 jaar moeten een eigen identiteitsbewijsje
[met pasfoto] hebben.

Reisbudget

Qua kostprijs valt het leven in Frankrijk te vergelijken met het leven in België. Het zal dus aan
jullie zijn de goedkoopste supermarkten te spotten, het goedkoopste transportmiddel [de fiets of
Ze Bus [www.ze-bus.com, stappen of een minibusje] en een leuke legale én goedkope slaapplek
te vinden… Vergeet niet dat een terrasje doen in Frankrijk écht wel een aanslag is op de
portefeuille. Een colaatje kan algauw €5 gaan kosten, om van een pintje nog maar te zwijgen.
Hoe dichter je de écht toeristische streken nadert, hoe duurder alles wordt. Probeer dus wat van
de gangbare paden af te wijken…

Transport naar en in Frankrijk

Om te kunnen profiteren van goedkope tickets is het belangrijk lang op voorhand te reserveren.
Dit geldt zowel voor trein als voor vliegtuig.

Bus
www.eurolines.be: Eurolines [busverbindingen vanuit België].

Trein
In Frankrijk dien je je ticket op het perron te ‘knippen’. Ga op zoek naar de gele automaatjes en
stop daar je ticket in. Niet vergeten! Zo valideer je je ticket, in het Frans heet dat ‘composter
vôtre ticket’ Er komt ook nog een conducteur langs op de trein…


www.b-rail.be: Belgische Spoorwegen



www.thalys.com: Thalys [hogesnelheidstrein naar Parijs]



www.tgv.com: TGV [hogesnelheidstrein naar Parijs, Lyon en Zuid-Frankrijk]



www.sncf.fr: Franse Spoorwegen.

Vliegtuig


www.airfrance.fr: Air France



www.flysn.be: SN Brussels Airlines



www.ryanair.com: Ryanair



www.aeroport.fr: informatie over alle Franse luchthavens



www.lowcost.fr: er zijn in Frankrijk veel [goedkope] binnenlandse vluchten. Op deze
site vind je meer informatie over de lagekostenvluchten in Frankrijk.
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Auto


www.viamichelin.com: routeplanner



www.vab.be wegeninformatie voor Frankrijk



www.bison-fute.equipement.gouv.fr: uitvoerige informatie over het wegennet
[ondermeer wegenwerken]



www.autoroutes.fr: AFSA [toltarieven, verkeersinformatie, webcams, radiozenders]



www.infotrafic.com: Infotrafic [actuele verkeersinformatie]

Ferry
Wie plannen heeft om naar Italië of Corsica te trekken, kan misschien eens een lichtje opsteken
bij de verschillende ferrymaatschappijen.


www.aferry.fr: klik op Ferry France voor verbindingen van en naar Frankrijk



www.sncm.fr: SNCM [Compagnie Nationale Maritime Méditerranée]



www.cmn.fr: CMN [Compagnie Méridionale de Navigation]



www.corsicaferries.com: Corsica Ferries/Sardinia Ferries



www.medmargroup.it: MedMar Group



www.mobylines.it: Moby Lines



www.saremar.it: Saremar

Logies

Met je groep op kamp gaan, vraagt uiteraard om een aangepaste accommodatie. Of je nu een
kamphuis zoekt, een kampterrein of een berghut, onderstaande sites zetten je op weg.
Groepsaccommodatie


www.eedf.fr [scouting Frankrijk]: Onder 'nos centres' een overzichtskaart met daarop de
groepskampeerterreinen en -huizen.



www.unat.asso.fr: Jeugdherbergen, groepsverblijven, kamphuizen, vakantiehuisjes,
campings, logies op boten...



www.gites-refuges.com: gebruiksvriendelijke site met een overzicht van berghutten en
groepsverblijven in Frankrijk.



www.ethic-etapes.fr: VZW die een netwerk van internationale jongerenverblijfscentra
in Frankrijk beheert.



www.rando-accueil.com: netwerk van logies voor wandelaars of fietsers.



www.aja.asso.fr: Huizen en jeugdherbergen voor groepen in de Elzas.

Berghutten



www.gites-refuges.com: berghutten en gîtes d'étape
www.clubalpin.com: Fédération française des Clubs alpins et de montagne [klik op
refuges voor informatie over berghutten]
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Kamperen
“Wild kamperen in Frankrijk is verboden op de stranden, langs de weg en in natuurreservaten of
parken. Bij particulieren mag je wel kamperen, nadat je dit uiteraard eerst hebt gevraagd. Dit is
een goede reden om bij de plaatselijke bevolking aan te kloppen en zo echt van het Franse leven
te genieten!” [bron: www.franceguide.com ‘Frankrijk jongeren’]
0ok volgende links kunnen je een kampeerterrein [al dan niet bij een boer] opleveren:


www.bienvenue-a-la-ferme.com: Bienvenue à la Ferme [boerderijen]



www.accueil-paysan.com: Accueil Paysan [boerderijen]



www.eceat.nl: ECEAT [ecologische boerderijen]



www.gites-de-france.fr: Maison des Gîtes de France [gastenkamers & vakantiewoningen
op het platteland, logies voor trekkers, kamperen op de boerderij]



www.campingfrance.com: officiële campingsite



www.camping-frankrijk.nl: campings met beoordeling van reizigers



www.camping-qualite.com: alle campings met het label 'camping qualité'

Actief

Wandelen, fietsen, raften, klimmen, … de mogelijkheden voor een kamp in Frankrijk zijn
ontelbaar. Op de [jongeren]pagina’s van Atout France, de toeristische dienst van Frankrijk kan
je heel wat inspiratie opdoen. Elke toeristische dienst zal je ter plaatse ook kunnen helpen om
activiteiten vorm te geven. Hier vind je nog wat handige websites.
Algemeen


www.franceguide.com: kijk op de jongerenpagina’s voor activiteiten gericht op
jongeren



www.pyrenees-pireneus.com: bergsporten in de Pyreneeën [wandelen, skiën, klimmen]

Wandelen


www.randonnee.net: portaalsite voor wandelaars



www.ffrp.asso.fr: Fédération française de la Randonnée Pédestre [met onder meer
informatie over topogidsen]



www.gr-infos.com: overzicht van GR-paden



www.wandelpaden.com: suggesties voor wandelingen in Frankrijk en andere landen
[private site]



www.traildatabase.org/countries/alps.html: links naar wandelwebsites over de Alpen



www.traildatabase.org/countries/france.html: links naar wandelwebsites over Frankrijk

Buitensport


www.montagnes.com: bergsporten in de Alpen [alpinisme, wandelen, speleologie]



www.clubalpin.com: Fédération Française des Clubs alpins français et de montagne
[federatie van Alpen- en bergsportclubs]



www.ffme.fr: Fédération Française de la Montagne et de l'Escalade



www.alpinisme.com: algemene Alpen- & alpinisme-site



www.summitpost.org: kliminformatie



www.traildatabase.org/countries/france.html: links naar klimwebsites
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Buitenlands kamp?
Vraag Wegwijzer on tour!

Heb je plannen voor een buitenlands kamp, maar heb je nog vragen? De medewerkers
van Wegwijzer Reisinfo vzw komen naar je toe met een uniek aanbod!
Wegwijzer geeft
fondsenwerving…

gratis reisadvies

over

transport,

logement,

bestemmingen,

Ze komen naar je toe met hun mobiele reisbib en geven begeleiding op maat gedurende
de hele voorbereiding. Ook tijdens je kamp kan je nog bij hen terecht voor advies!
Zo kan je hen het lastige werk laten doen om bv. een lokale busfirma te zoeken in
Hongarije, een goedkope camping in Oostenrijk of een veilige route voor een trektocht
door de Franse Pyreneeën.
Ook als je nog geen concrete plannen hebt, zetten ze je op weg naar een geschikte
bestemming.
Profiteer ervan en boek hen voor een afspraak via jeugd@wegwijzer.be.
Je kunt ook altijd terecht in hun reisbib in Brugge. Zie www.wegwijzer.be
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