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ACTIEVE SCHOOLREIS IN DE FRANSE PYRENEEËN
Een spannende mix van cultuur, sport en natuur
Beste leerkrachten
Wil je jouw leerlingen laten kennismaken met Frans Catalonië, een streek waar geschiedenis, natuur, inspanning
en ontspanning buitengewoon goed hand in hand gaan? Laat Camping Le Canigou hen dan meenemen op
ontdekkingsreis.
Frans Catalonië
Een prachtig en gevarieerd natuurgebied met een
indrukwekkende culturele erfenis, ligt op 1200 km van Brussel,
aan de voet van de Franse oostelijke Pyreneeën. In een
landschap van wijngaarden en fruitboomgaarden, van rustig
kabbelende beekjes en stoere wildwater rivieren, van grillige
rotsformaties, talrijke kloven en grotten, heuvels en bergen
liggen de bekende fortificaties van Vauban, de mooiste dorpjes
van Frankrijk, een schare aan sportieve uitdagingen en vooral …
300 dagen zon per jaar!
Villefranche de Conflent en Mont Louis, de door het Unesco erkende vestingdorpjes, Perpignan, de Catalaanse stad
per excellentie, Collioure met haar koninklijk kasteel met haar voeten in de zee, natuurlijke verschijnselen zoals
grotten, de Orgels van Ille sur Têt en de Canyons van de Llech. De vele boeiende verhalen van de streek zoals de
Vénus van Ille, de heksen van Villefranche, musea zoals de Prehistorische Man van Tautavel, Dalí in Figueras en
de vele wijncaves van de beroemde wijnen uit de Languedoc.

Camping Le Canigou
Centraal gelegen in Catalonië, helpt je graag met het samenstellen en organiseren van een excursieprogramma
en/of actief programma dat past bij de voorkeuren en de studierichting van jouw groep. Zo is bijvoorbeeld elke
dag een sportprogramma of een combinatie van sport en excursies mogelijk. Wij bezitten veel kennis over de
streek en regelen graag dagtripjes, stadswandelingen, jeepsafari’s en sportieve activiteiten. Uiteraard met gepast
vervoer en begeleiding ter plaatse.
Ook ‘s avonds zorgen wij voor de gepaste animatie. Voorbeelden van activiteiten die ‘s avonds mogelijk zijn:
dansen, barbecueën, nachtwandelen, diverse spelen, televisie…

Outdoor activiteiten
op het domein
natuurlijk zwemmeer
boomtouwparcours
volleybalveld
tafeltennistafels
jeu de boules terrein
biljard- en tafelvoetbaltafels

in de omgeving

canyoningen
raften
hydrospeed
via ferrata
mountainbiken
bergwandelingen
bergklimmen
paardrijtochten

Culturele bezienswaardigheden

Vestingssteden Villefranche-de-Conflent en Mont Louis

Het Middeleeuwse dorp Villefranche-de-Conflent is een
van de mooiste dorpen van Frankrijk en staat op de
Werelderfgoedlijst van UNESCO. Het centrum dateert al
van 1090 en de overblijfselen van de omwalling werden
in de 14de eeuw aangepast. In die tijd is ook het Fort
Liberia gebouwd door de koning van Aragon. Het diende
als wachtpost voor zijn koninkrijk tegenover de linie van
de ‘zonen van Carcassonne’. In de 17de eeuw is de
omwalling door Vauban vervolledigd.

De plaats werd in 1679 opgericht door Vauban. De stad droeg
de naam van de toenmalige Franse koning, Lodewijk XIV.
Mont-Louis is de toegang tot de Cerdagne en de hoogste
versterkte vestingplaats van Frankrijk op een strategisch
kruispunt waar drie valleien samenkomen (Têt, Aude en
Cerdagne).De allereerste zonneoven ter wereld is hier
ontworpen en alle manieren om zonne-energie in het
dagelijks leven toe te passen worden in de rondleiding
uitgelegd.

Le petit train jaune
De kleine gele trein van Cerdagne, een symbool van de Catalaanse
regio, met de kleur van bloed en goud, verbindt al 90 jaar lang,
dag in dag uit, Villefranche met Mont Louis en drijft de spot met
de diepe afgronden en de steile rotswanden van de vallei van Têt.
Langs de route vindt u wel 19 tunnels en twee bijzondere bruggen:
het viaduct van Séjourné en de hangbrug van Gisclard.

Natuurlijke bezienswaardigheden
Jeepsafari naar Pic du Canigou
Orgels van Ille sur Têt

Gorges van Carança

Grote Grotten van Canaletten
Watervallen van de Llech

Musea

Stadswandelingen
Perpignan, de Catalaanse stad
Met het hart naar het zuiden en een gekruid accent
kijkt Perpignan naar Spanje en het Oosten, een blik
naar het verleden en een glimlach naar de toekomst.
Platanen en palmbomen staan zij aan zij langs de met
zon overgoten lange boulevards. In hun schaduw
dansen de mooie vrouwen van Maillol, naakt en trots
op een binnenplaats of op een klein pleintje met het
ruisende water van een marmeren fontein. De
hautaine pracht van de Koningen van Mallorca
overheersen de volksstraatjes met een overdaad aan
kruiden, fruit of vis, met vele smaken en geuren die
van elders komen.

Collioure
Het Koninklijk Paleis te Collioure, een middeleeuws
kruispunt in de geschiedenis, staat trots boven op
de rots en aanschouwt de golven… De silhouet is
het opvallende middelpunt tussen het azuurblauw
van de lucht en de Middellandse zee. Sinds 672
waakt het Paleis over de kleine Catalaanse haven…
Het paleis was een bron van inspiratie voor
schilders als Matisse en Derain die het wereldwijde
bekendheid schonken.

Barcelona
Op slechts 2,5u ligt de wereldstad Barcelona, de
stad van Gaudi, de hoofdstad van Catalonië, waar
we u in slechts één dag een VIP rondleiding met
luxe touringcar en meertalige gids met voorrang op
de wachtrijen de mooiste plekjes laten zien. Het
Parc Guell, de Mont Juic, de façades van Gaudi, zijn
Sagrada Familia, de Ramblas en de Olympische
haven. Een onvergetelijke dag voor u en uw
leerlingen.

Prijs
vanaf € 490 per student (voor 7 nachten), inclusief belastingen

Inclusief


verblijf in volpension in Mobilhomes voor 4 à 5 personen



alle maaltijden in het restaurant van de camping :
o

ontbijt (warme dranken, stokbrood, jus d’orange, cerealen, diverse soorten beleg)

o

lunch (pakketje met sandwich, water, fruit, snack)

o

diner (gevarieerd, gezond dagmenu met alternatief voor vegetariërs, wijn en bier voor
de begeleiding, frisdrank voor de leerlingen)



eindschoonmaak mobilhomes



gebruik van kantine met uitrusting (beamer, videoprojector, muziek, televisie, spellen)



2 outdoor activiteiten (naar keuze)



2 dagexcursies (naar keuze)



2 halve dag uitstapjes (naar keuze)



1 barbecue



Vervoer van en naar uitstapjes

Exclusief




vervoer heen- en terugreis en transfers. Prijs hiervoor op aanvraag.
150€ borg per Mobil home
Slaapzak, handdoeken

Nota
Wenst u het domein en de streek op voorhand te verkennen?
Dat is een goed idee. Wist u dat u als leraar 20% korting op de huurprijs krijgt?

