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Landelijke overnachtingsadressen voor campers

France Passion  
Haltegids: paradijselijke  
plekjes voor camperaars
Al sinds 1993 biedt France Passion 10.000 gratis 
camperstandplaatsen voor overnachtingen in een 
gemoedelijke en veilige omgeving met een warme 
ontvangst en heerlijk eten!
In alle plattelandsstreken van Frankrijk verwelkomen boeren, 
wijnbouwers, veehouders, ambachtslieden en boerenherbergen 
camperaars die van mooie ontmoetingen houden en op zoek zijn  
naar het ‘echte’ Frankrijk. 
Camperaars die in het bezit zijn van een actuele Gids worden 
gedurende het hele jaar uitgenodigd 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 aangekomen of vertrekt, de camperplaats schoon achterlaat, 
enz.).

5 goede redenen 
om te reizen met de Gids 2019  
1 Een warm en gastvrij welkom  

Ontmoet landbouwers, veehouders, wijnbouwers en ambachtslieden 
en hun gezinnen, die allen trots zijn op hun werk en u hier graag 
kennis mee laten maken. 

2 Gratis overnachtingen 
Met de Haltegids kunt u voor maar € 30 een jaar lang bij alle 
gastbedrijven gedurende 24 uur gratis gebruik maken van een 
camperstandplaats!

3 Een rustig en veilig plekje  
Overnachten op privéterreinen in een rustige en landelijke omgeving, 
ver van de drukte en het lawaai. 

4 Steun de lokale economie 
Geniet van de beste streekproducten, rechtstreeks van de producent 
naar de consument. U bent echter niet verplicht iets te kopen. 

5 Ontdek Frankrijk op een andere manier  
Weg van de gebaande paden en de grote verkeersaders komt u op 
verborgen plekjes die u zelf nooit zou hebben ontdekt!   

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”

Editie 2019  
•   27e editie van de Haltegids, met medewerking 

van de organisaties “Vignerons Indépendants” 
(onafhankelijke wijnboeren) en “Bienvenue à la 
Ferme” (Welkom op de boerderij).

•   Meer dan 2.000 overnachtingsadressen, waaronder 
200 nieuwe, voor u geselecteerd op nog onontdekte 
plekken in Frankijk.

•   1.000 boeren, 800 wijnbouwers,  
250 ambachtslieden en boerenherbergen 
verwelkomen camperaars die lid zijn van  
France Passion.

•   De Gids, ieder jaar bijgewerkt en geactualiseerd, kan 
worden besteld en is te koop bij de partnerbedrijven 
van France Passion (Masters France).

•   2 versies: Frans en Meertalig (Engels, Duits, Nederlands, 
Spaans en Italiaans).

•   Verschijnt in maart 2019.  
Lidmaatschap geldig tot en met Pasen 2020 - € 30.

De Haltegids voor  
overnachtingen  
met de camper 
met 27 streekkaarten, foto’s,  
GPS-coördinaten, toegangsroutes,  
producten en diensten die worden aangeboden, 
informatie over de gastbedrijven, adressen waar u lekker 
kunt eten...
+  la carte d’invité: de genodigdenkaart +  het jaarvignet  
+  de kaart van Frankrijk met de overnachtingsadressen
+  de digitale versie op france-passion.com: 
geschikt voor tablets en smartphones, om online uw  
reis voor te bereiden

Foto’s en beoordelingen 

Routes uitstippelen Stopplaatsen uitzoeken

Reisverslagen 

Feestelijke en gastronomische evenementen
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Steeds weer iets nieuws 
De Gids 2019 slaat een brug naar het Franse buitenleven en is de 
“sleutel” tot het Franse platteland met zijn authentieke schatten: 
de boeren en wijnbouwers laten u kennis maken met hun fruit, 
biologische groente, gevogelte, kaas, traditionele vleeswaren, 
olijfolie, jam en honing en de beste wijnen van de wereld!
Meer dan 200 nieuwe overnachtingsadressen staan ieder jaar garant 
voor een aangenaam en gevarieerd aanbod, elke keer weer opnieuw. 

Een “win-win”-formule die al 27 
jaar nog nooit heeft teleurgesteld
• Voor de gastbedrijven is het uitnodigen van camperaars een 
uitstekende manier voor diversifiëring; de gasten die zij ontvangen 
zijn liefhebbers van lekker eten en authenticiteit.
• In deze periode van korte distributiekanalen en moeilijke tijden o p 
het platteland krijgen landbouwers dankzij de camperaars meer 
erkenning voor hun werk, door het rechtstreekse contact tussen 
de producent en de consument. 
• Voor de camperaars biedt France Passion, op vertoon van het vignet 
van het betreffende jaar, vrij toegang tot meer dan 2.000 gratis 
overnachtingsplekken - zonder verplichting iets te kopen. 
Het wordt echter wel zeer gewaardeerd als u belangstelling toont 
voor het werk op de boerderij en voor de “huis”-producten, 
om iets terug te doen voor de gastvrije ontvangst. Op deze 
overnachtingsplekken loopt men niet het risico in de camper te moeten 
blijven zitten, zoals vaak wel het geval is op een parkeerplaats of een 
camperstopplaats!

Georganiseerde reizen   
Cultuur & Landschappen
Camperaars hebben veel waardering voor 
de activiteiten met heerlijk eten, cultuur en  
festiviteiten tijdens de reizen die in  
samenwerking met Cap Latitude worden  
georganiseerd. De gastbedrijven van  
France Passion, die altijd open staan voor de ideeën van de 
camperaars en hen graag kennis laten maken met hun specialiteiten, 
zorgen voor een gemoedelijke sfeer tijdens deze unieke rondreizen. 
De volgende rondreizen voeren de deelnemers: 
• Langs de Loire  (mei)
•  Door de regio’s van de Atlantische boog  (juni)
• Door Lotharingen  (juli) 
• Langs de Rhône  (september)
• La Transpyrénéenne (september)
•  Van Quercy naar Armagnac   

(november) 
•  En tot slot, langs kerstmarkten  

in de Elzas  (december) 

by
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Uw ervaringen 
“Geweldige ontmoetingen met gepassioneerde  
en gedreven mensen.“ (Charles, Metz)

“Wij danken alle gastheren en gastvrouwen 
die ons welkom hebben geheten en door wie wij 
zulke mooie momenten hebben beleefd!“   
(Nadia, Amiens)

“Onze kinderen kunnen zich helemaal uitleven 
op de boerderij, de gastheren en gastvrouwen zijn 
buren die voor ons klaarstaan, en worden soms  
zelfs vrienden!“ (Carine, Rouen)

“We danken iedereen die ons welkom heeft geheten 
om ons kennis te laten maken met hun passie 
en hun streek.“  (Marc, Cambrai)

En die van de gastbedrijven  
“Door de camperaars heb ik het gevoel er even 
tussenuit te zijn, terwijl ik toch gewoon thuis ben!“  
(Sébastien, Eure-et-Loir)

“Door de interesse die de camperaars tonen in ons 
werk, zijn we weer trots op ons beroep.“  
(François, Dordogne)

    

 
 

La Fédération  
Européenne de  
la Formule Invitations 
bestaat uit Europese netwerken die het France 
Passion-concept doorvoeren in Groot-Brittannië, 
Ierland, Zwitserland, Spanje, Duitsland en... binnenkort 
ook in Zweden en Denemarken. 
Reizend met de camper vindt u in heel  
Europa het geluk op het platteland!  
www.fefi.eu 
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