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Over Flower Campings
In 2005 staken enkele Franse campingeigenaars uit Occitanië de koppen bij
elkaar om samen na te denken over de
toekomstige evolutie van hun terreinen.
Bedoeling was om niet te verdrinken in
de ‘mainstream’ van kampeerterreinen,
maar een verschil te maken door eigen
accenten te leggen. Uit de onderlinge
uitwisseling van hun ideeën ontstonden
de ‘Flower Campings’. Ondertussen
groeide de organisatie uit tot een selecte
club van meer dan 130 kampeerlocaties,
verspreid over heel Frankrijk met
een ietwat grotere concentratie langs
de westkust.

Zich onderscheiden
Van bij de start kregen twee begrippen
bij de Flower Campingketen prioriteit:
het familiale karakter van de terreinen
en het respect voor de menselijke
waarden. De familiecampings hebben
allemaal steevast minder dan
300 staanplaatsen. Alles blijft relatief op
mensenmaat en de goede contacten
tussen gastvrouw/heer en kampeer-der
primeren. Bij aankomst staat een
persoonlijke ontvangst garant voor een
goed gevoel. Geen eenheidsworst bij de
Flower Campings, hier geldt eenheid
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Wanneer de lente zich samen met de eerste krokussen
schuchter aandient, begint het te kriebelen bij onze
kampeerders. De natuur wenkt en het kampeergevoel komt
weer tot leven. Wat dacht je van een kennismaking met een
Franse campingorganisatie die je verleidt met bloemen?

in verscheidenheid. Elk terrein is verschillend van het andere en weerspiegelt de opvattingen van de eigenaar en
de speci ficiteit van de omgeving. Iedere
uitbater promoot op zijn of haar manier
de bijzonderheden van de regio. Zo ontdek je naast een nieuw kampeerterrein
ook telkens een andere streek.

Kleinschalig en kwalitatief
Zelfs bij de grootste Flower Campings
ben je nooit zomaar de huurder van
pakweg standplaats 38. De anonimiteit
van de supergrote terreinen is hier ver
zoek. De campingeigenaars zoeken zelf
contact met de gasten in het besef dat
die het best geplaatst zijn om te bepalen
wat hun vakantie al dan niet doet
slagen. Men tracht een warm ‘microklimaat’ te creëren waarbij onderlinge
persoonlijke contacten bijdragen tot die
gezelligheid. Op de Flower Campings
geldt geen gestandaardiseerde ontspanning waarbij alles vooraf is bepaald.
Verbeelding en toeval mogen er hun rol
nog spelen. Dat is precies de luxe die
de Flower Campings hun gasten willen
aanbieden. Welk terrein je ook kiest,
aan zee, in de bergen of eerder knus in
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La Châtaigneraie ★★★★
In het weinig bekende heuvelland
van de Drôme des Collines bevindt
zich camping La Châtaigneraie.
Vanuit het dorp Anneyron leidt een
smal kronkelend weggetje naar het op
een hoogte gelegen terrein. In de
verte wenken de heuvels van de
Ardèche. Eigenaars Aurélie en Manu
verwelkomen hun gasten in wat ze
hun “havre de paix” (haven van
vrede) noemen. Rust en actie gaan
hand in hand op deze Flower
Camping. Enerzijds nodigt de
natuurlijke groene omgeving uit tot
zalig nietsdoen en bieden sauna en
wellness het begeerde zen-gevoel.
Anderzijds zetten het verwarmde
zwembad – gratis voor de campinggasten – en sportaccommodaties
zoals het tennis-, volley- en voetbalterrein aan tot actief vakantie beleven. Tijdens het hoogseizoen verzorgt
een meertalig animatieteam – ook in
het Nederlands – ontspanning voor
jong en oud(er). Optredens

brengen ’s avonds
tussen 21.30 u en
middernacht ambiance voor de liefhebbers van dit soort
amusement. Op het
beëindigen van die
animatie voor
23.55 uur wordt rigoureus toegezien, dit om
de nachtrust van de
gasten niet verder te verstoren. Twee
recente toiletgebouwen met babyruimte en voorzieningen voor mindervalide kampeerders zorgen voor
optimaal comfort. In het campingrestaurant geniet je van gerechten vervaardigd met dagverse producten uit
de Drôme. Meeneemmaaltijden zijn te
verkrijgen. Je kampeert er op een van
de beschaduwde plaatsen (gemiddeld
100 m2) op grasland, afgebakend door
hagen die een privacygevoel creëren.
Wie niet over een eigen kampeermiddel beschikt, kan in een van de

vele huisjes of lodgetenten terecht.
Van de 71 beschikbare plaatsen
bezet-ten de huuraccomodaties er 42.
Bar en kruidenierswinkel zijn op het
terrein aanwezig, wifi is op alle
plaatsen beschikbaar tegen betaling.
Info
Flower Camping La Châtaigneraie****
50 Route de Font-Flacher

F-26140 Anneyron / Rhône-Alpes (Drôme)
T+33475314333
gps N45°15'18", O 04°54'13"
www.chataigneraie.com
open half april tot derde week september
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