
Uw stukje terrein bij 2.100 
wijnboeren en boeren, te 
midden van de natuur 

Sinds 1993 organiseert France Passion 
het onthaal van de campers in 
landelijke gebieden. Campervrienden 
die de gids of de app hebben, worden 
het hele jaar door gratis ontvangen 
bij boeren, wijnboeren en 
ambachtelijke bedrijven voor een 
verblijf van 24 u, zonder reservatie. 
De gasten verbinden zich ertoe om 
zich te houden aan onze Gouden 
Regels van France Passion: reizen met 
een autonome camper (wc, water, 
elektriciteit ...), zich voorstellen, de 
site netjes achterlaten, zijn vertrek 
melden, Bonjour en Merci ... 

France Passion, met de 
camper op weg naar vrijheid!

30 jaar camper-vrijheid!
De Haltegids van France Passion en de app komen eraan in maart ... 
Voor de prijs van een of twee overnachtingen op de camping,  
biedt deze onmisbare reisgids toegang tot meer dan  
2.100 stopplaatsen in alle regio’s van Frankrijk, bij 1.000 boeren,  
800 wijnboeren, 300 boerenherbergen en ambachtelijke bedrijven. 
Nog eens 240 nieuwe overnachtingsadresjes om te ontdekken  
met de camper dus, die zorgvuldig werden uitgekozen door France 
Passion! 

 

CONTACT PRESSE : Alexandra Courtieux
FRANCE PASSION - CS 10057 - 84202 Carpentras Cedex 
info@france-passion.com • france-passion.com
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30ste editie van de gids + 
webversie + app
• Elk jaar verrijkt en 
geactualiseerd, te koop via 
postorder en bij partner 
dealers. 
• 2 versies: Franstalig en 
meertalig (Engels, Duits, 
Nederlands, Spaans en Italiaans) 
• Publicatie maart 2022
• Uitnodigingen open tot 
Pasen 2023 - € 30 

Alles delen is zoveel leuker   
Dit netwerk moedigt u aan om 
kennis te maken met een open 
en gepassioneerde landbouw- en 
plattelandswereld, waar alles graag 
met u wordt gedeeld: het beste van 
onze regio’s op authentieke, hartelijke en 
lekkere stopplaatsen!
Door in vertrouwen inkopen te doen 
bij onze gastheren en -vrouwen, tonen 
de campervrienden hun solidariteit 
met het platteland, wat bijzonder wordt 
gewaardeerd door de mensen die hen 
ontvangen. 

De vrijheid om:  
•  gepassioneerde gastheren te ontmoeten  
•  halt te houden in 91 departementen
•  het beste te proeven uit onze regio’s
•  Frankrijk anders te ontdekken!

De app van France Passion: 
de v2 komt eraan! 
Sinds de zomer van 2020 zijn de gasten 
van France Passion enthousiast over de 
app en zijn gps-functie, die een onmisbare 
aanvulling vormt op de Gids! In 2022 
zal er een nieuwe versie gelanceerd 
worden: landschapsmodus, favorieten 
op de kaart, nieuws van de gastheren, 
zoeken op trefwoorden ... Dankzij deze 
nieuwigheden kunnen campervrienden 
hun reisplannen met nog meer plezier en 
precisie voorbereiden.

Fotowedstrijd 
‘campervrijheid’
Om ons 30-jarig bestaan te vieren 
organiseert France Passion een grote 
fotowedstrijd: bezorg ons uw mooiste 
foto van een France Passion-
stopplaats!
In samenwerking met Cap Latitude, 
Masters France, Camping-Car Magazine, 
Le Monde du Camping-Car en FEFI: surf 
vanaf 1 maart naar france-passion.com.

De FEFI wordt steeds groter!  
Noorwegen heeft zich aangesloten 
bij de Fédération Européenne de la 
Formule Invitations, bestaande uit 9 
Europese netwerken die het France 
Passion-concept doorvoeren in Spanje, 
Groot-Brittannië, Ierland, Zwitserland, 
Duitsland, Zweden, Denemarken en 
Oostenrijk. Reizend met de camper 
vindt u overal in Europa het Geluk op het 
platteland!  www.fefi.eu
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