ADVERTORIAL

Tour de KKC
in Frankrijk
FIETSEN OVER FRANSE WEGEN VAN CAMPING
NAAR CAMPING. DAT KAN BIJ DE TOUR DE KKC
IN FRANKRIJK. DE KLEINE KWALITEITS CAMPINGS
(KKC) IS EEN SAMENWERKING TUSSEN ZEVEN
KLEINE KWALITEITSCAMPINGS IN FRANKRIJK,
ALLEN MET NEDERLANDSE LEIDING. DE ZEVEN
CAMPINGS OP DE VORIGE PAGINA’S HEBBEN
DE HANDEN INEEN GESLAGEN EN DAT HEEFT
GERESULTEERD IN DE ONTWIKKELING VAN
EEN GEWELDIGE FIETSROUTE LANGS DEZE
CAMPINGS.
Tour de KKC is een prachtige
uitdagende tocht voor de
geoefende toerfietser. Alleen of
gezellig met de toerclub of de
fietsvrienden. De ultieme uit
daging is om dit in zeven dagen
te fietsen in etappes van 90 tot
190 kilometer, met een gemid
delde van bijna 150 kilometer
en 2.000 hoogtemeters per dag.

Geen bekende cols uit de Tour
de France, maar wel 1000
kilometer met een totaal van
14.000 hoogtemeters. De
routebeschrijving per etappe is
beschikbaar op papier of GPS.
Niet de geijkte evenementen,
waar jaarlijks duizenden men
sen aan deelnemen. Niet eerst
in een vliegtuig om ver in het
zuiden op een huurfiets rond
te rijden. De routes gaan over
de meest rustige weggetjes
en geen doorgaande Route
National. Een reis langs vele
typische Franse dorpjes, grote
godsdienstige heiligdommen,
kleine Romaanse kapelletjes
en prachtige vestingstadjes die
door de eeuwen heen gebouwd
zijn. Over bergen en door dalen,
langs rivieren en glooiende
weilanden door schitterende
landschappen met prachtige
vergezichten.
De zeven campings onderweg
liggen in zeven departementen.

DE PRIJZEN PER PERSOON:
Een slaapplek in een eigen tent: € 10,00 – Indien u iets wilt huren: € 20,00
Ontbijt: € 5,00 – Avondeten inclusief een drankje: € 15,00
De hele week kost dus in een verhuurobject met ontbijt en diner slechts € 280,00 per persoon.
Slaapt u in een eigen tent en eet u wel mee, dan krijgt u een korting van € 70,00.
Wilt u alleen bij ons overnachten en regelt u de rest zelf, dan bent u slechts € 70,00 kwijt.
Kortom: vrijheid, blijheid.
Bij reserveren op info@camping-laplaine.com dient dit alles wel te worden opgegeven.
Meer informatie over de reis en de mogelijkheden vindt u op www.kkcampings.com of kunt u
aanvragen bij Ruud van Camping la Plaine info@camping-laplaine.com

Elk departement heeft zijn eigen
kenmerken, elke camping zijn
eigen sfeer met een gezellige
bar. Op alle campings bent u van
harte welkom. De ideale periode
voor deze tour is in de maanden
mei, juni en september.Niet te
warm, maar over het algemeen
prachtig weer. Het is ook moge
lijk om een eigen tent mee te

nemen, al dan niet met een
volgwagen. In overleg is een
volgauto via ons zelfs mogelijk.
Elke camping heeft ook de
mogelijkheid om in een chalet,
caravan, mobilhome of luxe tent
te overnachten. De tocht is op
elk gewenste dag te starten op
de camping die u wilt. Auto’s
kunnen gratis op de camping
blijven staan.
U kunt natuurlijk uw eigen potje
koken, maar elke camping heeft
ook de mogelijkheid om een
hapje te eten. Ook een ontbijt
behoort tot de mogelijkheden.
De aangesloten campings van
de KKC bieden u ook nog eens

een mooi onderkomen aan voor
een vriendelijk tarief.
Is het fietsen allemaal wat
teveel van het goede? Dan is de
tocht ook uitermate geschikt
om met een klassieke auto of
motor te volbrengen. Natuurlijk
bestaat er altijd de mogelijkheid
de vakantie op een of meerdere
van onze campings door te
brengen. Bij elke camping zijn
er voldoende mogelijkheden om
de buurt per fiets of te voet te
ontdekken. In dat geval dient
u rechtstreeks contact op te
nemen met de kleine kwaliteits
camping van uw keuze.
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