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Camping Ile de Faigneul in Poupehan
Van woensdag 01 april 2020 tot woensdag 30 september 2020.

Rue De La Chérizelle 54
Poupehan - 6830
Contact: +32 478 96 12 40
http://www.iledefaigneul.com
© Leo Maes RAN - Camping Ile de faigneul SA

Op de camping Ile de Faigneul kom je volledig tot rust. Sla je
tent op te midden van de natuur, op een eilandje te midden
van de Semois, in Poupehan.
In het hart van onze Ardennen stroomt de Semois. Zijn bed heeft
prachtige landschappen getekend en in het midden het eiland
Faigneul. Steek de brug over en sla je tent op in een ongelooflijk
groene omgeving. Je kan ook zwemmen in de Semois, het water is
ondiep en heeft een aangename temperatuur.
Geniet 's avonds van de gezelligheid en de warmte rond het
kampvuur. Het terras en het café van de camping zijn ook plekjes
waar je je heerlijk kan ontspannen en waar het leuk vertoeven is.
Kinderen genieten er volop van om ondergedompeld te worden in de
natuur en ze kunnen zich ook uitleven in de speeltuin.
Honden zijn welkom, maar hou het dier wel aan de leiband.

Informatie over de camping
De camping Ile de Faigneul telt 130 plaatsen op het eiland, waarvan
68 langs de rivier. Alle staanplaatsen zijn voorzien van elektriciteit
en gratis Wifi. Sommige staanplaatsen zijn omgeven door hagen
voor meer privacy.
Toegestaan zijn: tent, caravan (vouwcaravan) en camper (maximaal

9 m lang).

De voorgestelde activiteiten op het eiland Faigneul
Op de gemarkeerde paden kan je wandelen en de Ardennen
ontdekken. Er zijn wandel-, fiets- en mountainbikeroutes.
Segways zijn te huur vlakbij de camping. En wie Semois zegt,
zegt ook kajakken en vissen...
Ontmoet andere kampeerders rond het kampvuur en wissel
ervaringen uit. Er worden diverse spelletjes en animaties
georganiseerd op het terras van de camping.

Deze informatie wordt louter informatief gegeven.
Neem voor je vertrek rechtstreeks contact op met de toeristische partner die je
interesseert.
Verantwoordelijke uitgever:
Michel VANKEERBERGHEN, gedelegeerd bestuurder van Wallonië België Toerisme
(WBT vzw).
© Wallonië België Toerisme (WBT vzw).Avenue Comte de Smet de Nayer 145000
Namen+32 (0)2 504 02 11Online: www.walloniebelgietoerisme.beE-mail:
info@walloniebelgietoerisme.be
De inhoud in dit document werd met de grootste zorg samengesteld door Wallonië
België Toerisme (WBT vzw). De uitgever kan niet verantwoordelijk gehouden
worden voor mogelijke wijzigingen tussen de verzameling van de gegevens en de
weergave ervan in dit document.
Behoudens anderluidende verklaring behoort de informatie vermeld in dit
document toe aan Wallonië België Toerisme (WBT vzw).
Een voorafgaande schriftelijke toestemming is vereist voor het gebruik of de
reproductie van deze informatie.
Wallonië België Toerisme behoudt zich alle intellectuele eigendomsrechten voor
op dit document.

