
PERSBERICHT
France Passion zorgt al 28 jaar  
voor landelijke overnachtingsadressen 
voor camperaars.
Camperaars die in het bezit zijn van 
een actuele Gids worden gedurende 
het hele jaar uitgenodigd voor een 
gratis verblijf van 24 uur bij boeren, 
wijnbouwers en ambachtslieden, 
zonder reservering vooraf.

Hierbij moeten wel de Gouden Regels 
in acht worden genomen: u reist met 
een selfsupporting camper, laat weten 
dat u bent aangekomen of vertrekt, 
laat de camperplaats schoon achter en 
u kunt Bonjour en Merci zeggen ...

France Passion: de mooiste 
manier om per camper door 
Frankrijk te reizen!

De Gids voor camperstopplaatsen  
met een gemoedelijke sfeer en heerlijk 
eten verschijnt in maart!
In de Haltegids 2020 staan meer dan 2.050 landbouwers, veehouders, 
wijnbouwers en ambachtslieden die camperaars op zoek naar het ‘echte Frankrijk 
een gratis stopplaats aanbieden op eigen terrein; met dit jaar 200 nieuwe 
overnachtingsadressen. 

Dit netwerk maakt het mogelijk kennis te maken met de passies en de openheid op 
het Franse platteland en het beste dat onze streken te bieden hebben bij authentieke 
gastbedrijven waar u kunt genieten van een warme ontvangst en heerlijk eten!  
De France Passion Gids 2020 is onmisbaar en belooft weer vele originele activiteiten en 
een gevarieerd aanbod aan producten. Naargelang de gekozen route kunnen  
de camperaars:
• Genieten van biologische geitenkaas in de Provence, van platte oesters en het lamsvlees 
van de agneau de pré-salé in Normandië of van de eerste asperges in het Loiredal. 

• Kennismaken met saffraan of berkensap in de Alpen, breien met alpacawol in de 
Auvergne, slapen in de buurt van een 13e-eeuws kasteel aan de voet van de Mont 
Ventoux, een tochtje maken op een ezel in de Var en een ambachtsman die windwijzers 
maakt ontmoeten in de Pyreneeën ...

• 28e editie van de Gids, met  
meer dan 2.050 stopplaatsen,  
in 91 departementen!

• De Haltegids, ieder jaar weer 
actueel en nog uitgebreider, kan 
worden besteld en is te koop bij 
de partnerbedrijven van France 
Passion.

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

• De gids verschijnt in maart 2020 

• Uitnodigingen geldig tot en met 
Pasen 2021 - 30 €
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 5goede redenen 
om met de France Passion 
Gids te reizen 

• Een warm en gastvrij welkom 
• Gratis overnachtingen 
• Een rustig en veilig plekje 
•  Het beste van het Franse platteland, van 

producent naar consument 
• Frankrijk ontdekken op een andere manier!

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

2020 : de France Passion-app komt eraan!  
Voor het begin van de zomer kan ieder lid de eerste versie van de app gebruiken (Android 
en iOS). De app is helemaal gratis voor leden en is een aanvulling op de Haltegids. 
In afwachting van de app kunt u met uw tablet of smartphone via onze website uw 
stopplaatsen uitzoeken en uw routes uitstippelen.
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