
14 nachten
per jaar

stippelt de route uit op basis van 
France Passion-overnachtingsadressen 

bereidt online de reis voor

op een France Passion-plaats

in de camper/jaar 
(gemiddeld)

gebruiken de 
Members Area  
(adviezen,  gastronomische 
evenementen)

2 op 3

71 nachten 

 85%

 63%

14

op ee

De Gids 2018 van France Passion, 
de o�ciële leverancier van  
paradijselijke plekjes speciaal voor 
camperaars! 
France Passion biedt camperaars meer dan  
2.000 overnachtingsadressen op onontdekte 
plekjes in heel Frankrijk...
In alle plattelandsstreken van Frankrijk verwelkomen boeren, wijn-
bouwers, veehouders, ambachtslieden en boerenherbergen de 
toeristen die van mooie ontmoetingen houden en op zoek zijn naar 
het ‘echte’ Frankrijk.  
Camperaars die in het bezit zijn van de Gids van dit jaar worden uitge-
nodigd gratis te komen overnachten, met als enige voorwaarde 
dat de “Gouden Regels” van France Passion worden nageleefd (dat u 
reist met een selfsupporting camper, laat weten dat u bent aangeko-
men of vertrekt, de camperplaats schoon achterlaat, enz.). 
Weg van de grote verkeersaders en de gebaande paden biedt de 
France Passion-gids 2018 meer dan 2.000 overnachtingsadressen, 
waaronder 220 nieuwe. 
Al meer dan 26 jaar worden camperaars die houden van onafhan-
kelijkheid en authenticiteit aangetrokken door France Passion; een  
extra dimensie aan hun reizen.

Het Franse buitenleven
Overnachten bij onze boeren, wijnbouwers, veehouders en am-
bachtslieden is de beste manier om hen het hele jaar door te  
ontmoeten, kennis te maken met hun werk, geschiedenis en tradities, 
maar ook om hun producten te ontdekken en te proeven: van foie gras 
in de Elzas tot wijn in de Gascogne, van bier in het Noorderdepartement 
tot olijfolie in de Provence, alle rijkdommen van het Franse platteland 
die camperaars worden geboden voor € 30, de prijs van de France  
Passion-gids en van de vrijheid!
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Enquête France Passion:  
Hoe wordt de Gids gebruikt  

door camperaars

De Gids van 2018  
in aantallen:
• 26e uitgave van de Gids  
met overnachtingsadressen

• Meer dan 2.000 overnachtingsadressen, 
waarvan 220 nieuwe, voor u geselecteerd op nog 
onontdekte plekken in Frankijk

• 1 000 boeren, 850 wijnbouwers, 180 ambachtslie-
den en eigenaren van boerderij-herbergen heten 
camperaars welkom op hun terrein.

• 10 000 gratis camperstandplaatsen in  
91 departementen 
• De Haltegids, ieder jaar bijgewerkt en geactualiseerd, 
kan worden besteld en is te koop bij de partnerbedri-
jven van France Passion.

• 2 versies: Frans en meertalig (Engels, Duits, Neder-
lands, Spaans en Italiaans).

• Verschijnt in maart 2018, € 30,- 
Geldig van maart 2018 tot Pasen 2019

Informatie en inschrijving:
FRANCE PASSION - CS 10057 - 84202 Carpentras Cedex
info@france-passion.com - www.france-passion.com 

Met vriendelijke medewerking van  
“Vignerons Indépendants de France”  
en “Bienvenue à la Ferme”
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Landelijke overnachtingsadressen voor campers



France Passion, baanbreker 
voor het plattelandstoerisme...
• France Passion  is opgericht in 1993. Voor de bedrijven is 
aansluiten bij het netwerk van France Passion een eenvoudige en 
erkende manier om gewaardeerde gasten te ontvangen.

• Dit concept is een prima drijfveer voor diversi�catie, door de 
komst naar deze bedrijven van potentiële klanten die van lekker 
eten en goede wijn houden!

• Een verblijf van maximaal 24 uur, gratis, makkelijk bereikbaar, 
want de adressen worden goed aangegeven, en u vindt er gega-
randeerd “natuur en rust” (niet meer dan 5 standplaatsen per 
adres).

• Een bezoek aan het veelzijdige Franse platteland waar u kennis 
maakt met toeristische bezienswaardigheden, de Franse keuken, 
Franse wijn en waar u getuige kunt zijn van het oogsten van de 
druiven of het snoeien van de wijnstokken...

• Om dit jaar gebruik te kunnen maken van de gastvrijheid van 
dit netwerk hoeft u alleen maar het France Passion-pakket aan te 
scha�en, dat bestaat uit een lidmaatschapspasje, de carte d’invité, 
een jaarvignet, een gids en een kaart van de overnachtingsadressen.

• Met meer dan 2.000 landbouw- en wijnbouwbedrijven is France 
Passion het eerste netwerk in Europa dat camperaars een overnach-
ting aanbiedt, en dat al 26 jaar...

Gastronomische reizen
De in samenwerking met Cap Latitude georganiseerde 
Gastronomische Reizen zijn een groot succes! De 
camperaars stellen de activiteiten met heerlijk eten, 
cultuur en festiviteiten tijdens deze reizen zeer op  
prijs. De gastbedrijven van France Passion, die altijd 
open staan voor de ideeën van de camperaars en hen 
met trots kennis laten maken met hun specialiteiten, 
zorgen voor een gemoedelijke sfeer tijdens deze 
rondreizen. 
Tijdens de volgende rondreizen gaan de deelnemers:  
Volg de loop van de Loire (15 t/m 28 mei)
Via via door Lotharingen (20 t/m 29 juli)
Volg de loop van de Rhône (3 t/m 12 sept.)
De Atlantische boog (10 t/m 22 sept.)
Van Quercy naar Armagnac (8 t/m 18 nov.)
En ten slotte wordt er gewerkt aan de reis Kerstmarkten 
in de Elzas in december 2018!
   

Het jaarlijkse 
pakket: de gids met 
overnachtingsadressen, 
jaar weer up-to-date met
27 streekkaarten, gps-coördinaten, foto’s,  
toegangsroutes..
+ De voorzieningen ter plaatse, informatie over  
het bedrijf, adressen waar u lekker kunt eten
+ De carte d’invité: uw lidmaatschapspasje
+ Het voorruitvignet van 2018
+ De kaart van Frankrijk  
met de overnachtingsadressen

+   Uw eigen account in de Members Area
     op france-passion.com: 
aangepast voor tablets en smartphones, 
online de reis voorbereiden.

Camperaars vertellen!
“Fantastisch, altijd een vriendelijke ontvangst, interessante 
ontmoetingen en voortreffelijke producten. Wij danken al onze 
gastheren en gastvrouwen!“ (Jeff, Haute-Savoie)

“Wij vinden het vooral prettig dat we de lokale economie 
steunen“ (Michel, Isère)

“De France Passion-gids is voor ons onmisbaar geworden voor 
onze reizen in Frankrijk“ (Serge, Meurthe-et-Moselle)

“Ga zo door, het is geweldig!“ (Jean-Pierre, Vogezen)

“Dit concept is nog steeds zó briljant“ (Eric, Noorderdepartement)

En de gastbedrijven ook!
“Wij vinden het fijn om op onze boerderij leden van France 
Passion te verwelkomen. Ze zijn blij hier een rustige en veilige 
stopplaats te vinden: bedankt, wat een goed idee!“  
(Martine, Loir-et-Cher)    

ERVARINGEN

Foto’s en  
beoordelingen

Routes uitstippelen

Feestelijke en gastronomische 
evenementen

Stopplaatsen 
uitzoeken
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