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Camping Europacamp in Saint-Hubert
Europacamp 3
Saint-hubert - 6870
Contact: +32 499 17 16 33
Telephone de reservation: +32 499 17 16
33
© Europacamp

http://www.campingeuropacamp.be/index.html

Deze camping van 22 hectare in hartje Ardennen in SaintHubert is de perfecte campingbestemming voor jou of je nu
reist met een mobilhome, caravan of tent.
Camping Europacamp ligt in een ongelooflijke natuurlijke omgeving,
het Ardense bosmassief. Hier vergeet je de stad, je stress
en je dagelijkse beslommeringen.

Beschrijving van de camping
De residentiële caravans staan apart van de andere en bieden
je enige privacy.
Op de plaatsen voor doorgaande reizigers kun je je tent of
caravan plaatsen, of je mobilhome parkeren.
Het is mogelijk om een residentiële caravan voor 6 personen
te huren.
Huurcaravan tijdens het weekend of met all-informule, met
maaltijden en activiteiten inbegrepen.
Tijdens je verblijf heb je toegang tot een veelvoud aan
activiteiten en speelterreinen voor kinderen, evenals
sportvelden.

In groep kamperen?
Groepen reizigers kunnen worden gegroepeerd op hetzelfde grote
perceel, een beetje uit elkaar van de anderen, dit kan tot maximaal
50 personen.

Le Chalet, bar en restaurant op de camping
Wil je een aperitief of een typisch gerecht uit de streek? Het Chalet
verwelkomt je met open armen.
Alles kan worden geserveerd op het panoramische terras.

Ligging van de camping
Vertrek voor mooie mountainbike- of wandeltochten in het bos van
Saint-Hubert, een prachtig bosmassief in de Ardennen.
#link[node|11349|Het bos van Saint-Hubert]
#link[node|10582|Wildpark van Saint-Hubert]
#link[node|8780|De Basiliek van Saint-Hubert]

Deze informatie wordt louter informatief gegeven.
Neem voor je vertrek rechtstreeks contact op met de toeristische partner die je
interesseert.
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