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   afslag Leucate

- La Franqui (5min)
- Narbonne (25min)
- Perpignan (25min)
- Montpellier (1h30)

- Perpignan (30min)
- Carcassonne (1H)
- Toulouse (1H30)
- Montpellier (1H30)
- Girona (1H30)

voor uw onvergetelijke
evenementen

De Glamping

DOMAINE Presqu’île
de LA FRANQUI

Team building
Huwelken

Seminars
Cursussen

Conventions
Verjaardagen

Paris

Toulouse

Leucate
Perpignan

Een zeldzame parel aan de Middellandse zee! La Franqui, een dorpje b 
Leucate met een ideale geograsche ligging! Ons domein is gelegen in het 
hart van een beschermd natuurgebied. Roze Flamingo’s en vele andere 
diersoorten vinden hier hun toevlucht. Als natuurliefhebber kunt u hier uw 
hart ophalen. Het 4e mooiste strand van Frankrk (8km lang) ligt b ons 
voor de deur! U vindt er vele wandel-, mountainbike- en etsroutes, maar 
het is er ook perfect om te gaan hardlopen. Geniet van de vele 
rrestaurants, waaronder het Michelin sterren restaurant LE GRAND CAP op 
de klif van Leucate. Heerlk oesters eten in Port-Leucate en nog veel meer. 
Ontdek ook het achterland van ''Le Pays Cathare" met zn kastelen en 
ruïnes die u adembenemende uitzichten zullen bieden. De regio van l'Aude 
staat bekend om zn vele wnen, ontdek deze lokale specialiteiten door 
deel te nemen aan een Wnproever. U heeft een directe connectie met 
verschillende schitterende steden zoals : Collioure (1H), Barcares (25min), 
Port La NouPort La Nouvelle (20min), Perpignan (30min), Narbonne (30min), 
Carcassonne (1H), Girona (1H30), Montpellier (1H20), Toulouse (1H45), en zelfs 
een bezoek aan Barcelona is mogelk (2H30)  U bent op 40 minuten 
afstand van de Spaanse grens met al zn inkoopmogelkheden. 
Buiten de watersporten om is er dus genoeg te doen voor het hele gezin!

Klimaat
Het mediterrane klimaat van de regio is bzonder zacht. Het aantal zonuren 
bedraagt er 2520 per jaar (waarvan 770 uur in juli en augustus) . 
De omstandigheden zn hier dan ook heel gunstig voor de zoutwinning en de 
wnproductie. Leucate kent 300 dagen wind per jaar en dat maakt het een 
super spot voor alles wat met de wind te maken heeft.

Een ongerept stukje 
Paradijsom volop 
van te genieten

Leucate



Een scala aan diensten
  voor eindeloos welzijn

Majestic Lodges
de Droom

15 Unieke Lodges 
2-5 personen
Uitzicht op zee - privé jacuzzi
Installaties van topkwaliteit
Hotelservice - WIFI

Avontuur

2-5 personen
Lodge van doek en hout
Luxe sanitair en keuken

Lodge tenten
Natuur

33 mooie ruime plekken met toegang
tot alle faciliteiten
38 Camping-Car plaatsen (365 dagen)

Staanplaatsen

Kitesurfen, Windsurfen, Yoga, Hardlopen
Standup-Paddle, Landzeilen, Paardrden, Duiken, Buggy, 
Mountainboard, Mountain-biken, Catamaran, Jetski, 

Wakeboard..... Zo veel en zo vaak als je maar wilt !

Een sportief verblijf  
    aan het strand?

We got it all !
        

2-6 personen
Luxe Sanitair
Keuken
Ruime plekken 
 

Eco-Lodges
Comfort

Glamping is voor ons welzn en ontspanning, dit is overal voelbaar.
Op de wandelpaden, de manier waarop het domein is ingericht en aan de luxe 
faciliteiten. De natuurlke en ruime opzet van onze glamping en de infrastructuren, 
biedt de keuze tussen uw eigen privé plekje of samen genieten. 
Een drankje in de bar b het zwembad, smullen in het restaurant, 
ontspannen in de spontspannen in de spa, de hammam of tdens een massage en geniet ‘s avonds van 
een schitterende sterrenhemel vanuit uw privé jacuzzi. 
Proteer van de vele georganiseerde animaties en cursussen 
via onze partners, de roomservice en etsverhuur. 

                                                                 Kies voor dat geluksgevoel!

Ranch op 200m van het Domein Onze partners :

De +
van het Domaine
presqu’île de la 
Franqui

Vakantie met je voeten in het 
water

Autovr domein

Onbezorgdheid dankz de 
Nederlandstalige Kids-Club

Ontspannen
met een massage,
spa of hammamspa of hammam

Verwarmd buitenzwembad

Lunch of diner
in restaurant-brasserie 
LE KAT

Het goede humeur van een 
energiek team

VVoorstellingen en concerten
van kwaliteit

De directe toegang tot het 
Service-Center en de 
sportactiviteiten

Gelieve deze brochure niet op de openbare weg te deponeren. Papier kan gerecycled worden, gaarne in de daarvoor bestemde bakken.
De foto’s van de accommodaties,  installaties en prototypes zn niet contractueel. Deze kunnen per staanplaats of constructie verschillen. 
SAS VIGLAMO - Domaine Presqu’île de La Franqui - Camping municipal de l’île des Coussoules. 

Bezoek ons Domein op :

WWW.VIGLAMO.COM
Laat u verleiden door de 
charmes van ons domein via


