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Het Yelloh Village La Plage heeft direct toegang tot het grote strand van de Ster (op 5O meter loopafstand) en is ideaal 
voor liefhebbers van zee, wit zandstrand en watersport. Kom Bretagne ontdekken, een hartelijke regio met veel historie 
en legendes gelegen aan de oceaan. Vergeet u vooral niet om een bezoekje te brengen aan de vele mooie plaatsen in 
de buurt : De vissershaven van Guilvinec, La Pointe du Raz, Locronan, Concarneau, La Pointe de La Torche, Quimper...

Uw vakantie met de voeten in het water ! 

Al onze diensten en services vanaf de opening en dit 
gedurende het gehele seizoen.
Een verwarmd overdekt zwembad - waarvan de koepel 
open kan, de waterglijbaan en het grote kinderbad 

De mogelijkheid om aan het strand verschillende 
watersporten te beoefenen : zeilen, kayak, stand up 
paddle...
Een intact gehouden omgeving in een beschermd 
natuurgebied met direct toegang tot een special 
wandelparcours : de GR34

Onze + punten
Direct toegang tot een groot strand met wit fijn zand 
(op 5O meter loopafstand).
De kwaliteit accomodaties en staanplaatsen voor tent, 
caravan of camper. Voor ieder wat wils.

De vele animaties gedurende het gehele seizoen
De 3 clubs voor veel plezier en om nieuwe vriendjes en 
vriendinnetjes te maken. * kidsclub (5-7 jaar), * junior club 
(8-12 jaar), * tienerclub (13-17 jaar)



Tijdens uw vakantie kunt u uw kinderen en uw tieners toevertrouwen aan ons animatieteam. Terwijl de ouders 
genieten van gratis aktiviteiten op de camping zoals zumba, yoga op het strand en wandelingen op het parcours 
GR34, vermaken de kinderen zich prima en zullen ze ongetwijfeld nieuwe vriendjes en vriendinnetjes maken. 
En wat een plezier om als gezin gezamenlijk te tennissen, mini-golf (supplement)... en deel te nemen aan de 
avond animaties : karaoke, thema avonden, optredens en voorstellingen. Vakantie is ook een mooie gelegenheid 
om nieuwe ervaringen op te doen met (betaalde) aktiviteiten die u worden aangeboden buiten de camping : 
Avonturenpark, surf, stand up paddle, kayak, paardrijden...

Een licht op onze activiteiten !Het camping dorp
op video ! 

www.youtube.com/
YellohVillageLaPlage



Zwemmen in geluk !
Wat een plezier om de kinderen te zien spelen in het enorme kinderbad, van de waterglijbanen af te zien roetsjen, 
zich schaterlachend vermakend met de waterspelen en zwemmen in het overdekte zwembad dat wordt verwarmd 
gedurende het gehele seizoen. Het is één groot avontuur in ons waterpark. Ouders kunnen zich heerlijk ontspannen 
: sauna en fitness gratis, massage,...



U hoeft niet verder te zoeken ! Voor uw vakantie in Bretagne bieden wij u een ruime keus 
uit een staanplaats of een luxe accomodatie : confort, design en functionaliteit onder één 
dak. Voor meer informatie over de verhuur, klijkt u op www.villagelaplage.nl

...Geniet u van onze service
het hele jaar door

Restaurant Bar

Snack Kruidenier
Winkel

FitnessruimteSauna 
en massages

Kids
& tienerclub

Zin in zeelucht, plezier en confort ?
Op ieder moment...

Wasserette



GPS
Latitude : W-4.31194   Longitude : N-47.8O35O
Adres : «Chemin des allemands» of «rue des Fusillés de Poulguen»
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ROUTEBESCHRIJVING : 

Met de      , neemt u de N165 Quimper-Pont L’Abbé, daarna de D753 volgen 
richting Penmarch. U passeert Plomeur, bij de rotonde rechtdoor richting 
Penmarch. Bij de 2e rotonde, richting Penmarch, daarna de 1e linksaf. Volg 
vanaf hier de gele borden Yelloh! tot aan de camping.

Met her    , het vliegveld van Quimper bevindt zich op 3O minuten van de 
camping, het vliegveld van Brest of Lorient op 1 uur 15 min en die van 
Dinard op 3.5 uur. U kunt direct een auto huren op het vliegveld.

Met de     , het trein station SNCF van Quimper bevindt zich op 3O minuten 
van de camping, vanaf daar kunt u verder met de bus.

DE KWALITEIT HANDLEIDING 

+ Levendig : een ruime keus met aktiviteiten
+ Cool : makkelijk reserveren zonder extra kosten
+ Mooi : de camping ligt aan zee met een wit fijn zandstrand op 5O meter loopafstand
+ Smart : een geduldig, luisterend oor en gerichte antwoorden
+ Knus : een aanbod met luxe cottages voor een bretonse vakantie van hoge kwaliteit 
+ Gemakkelijk : een 4 sterren service voor uw dagelijks gemak
+ Zen : animaties en aktiviteiten voor het hele gezin
+ Feestelijk : een terugkerend aanbod van geanimeerde avonden en optredens
+ Sympathiek : een lach en een hartelijk welkom

Direct toegang 
tot een wit fijn 

zandstrand 
(op 5O meter 
loopafstand)
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