


Close to you / Dichtbij uw standplaats
Take advantage of the activities programmed for all 
ages.  Seek out our heritage and our charming “Cités 
de Caractère”. Discover the pleasures of fishing or ram-
bling on foot, bike or horse. Take part in our sports 
activities…or simply relax at the side of the swimming 
pool… (Pool not heated).
Ons activiteitenprogramma is afgestemd op het hele 
gezin. Trek er op uit en ontdek ons erfgoed en onze karak-
tervolle steden, Cités de Caractère©. U kunt in onze omgeving 
vissen en tochten maken (wandelen, fietsen en paardri-
jden), een nieuwe sport proberen en lekker ontspannen bij 
het zwembad van de camping.(Onverwarmd zwembad).

More than 50% of the sites are accessible to handicapped 
people as is the welcome desk, a sanitary block and the games area.
Meer dan 50% van de standplaatsen is toegankelijk voor personen 
met een beperking, evenals de receptie, een toiletgebouw en de 
speeltuin.

By the river / Dichtbij de rivier 
Stroll or cycle along the towpath and enjoy the quiet life.  
Following the river will take you from the countryside to the 
heart of the town, past the lock in front of the Chateau. 
Langs de Sarthe-rivier is het voormalige jaagpad het domein van wan-
delaars en fietsers. Zij kiezen voor een tocht over het platteland. Wie 
het jaagpad de andere kant op neemt, komt uit in het centrum van 
Sablé-sur-Sarthe met een sluis en een kasteel.

Close to nature / Dichtbij de natuur 
Come and recharge your batteries in this area of tranquillity where 
the flowers and trees form a green backdrop suitable for relaxation, 
leisure and well-being. The peace and quiet of the sites, all sepa-
rated by hornbeam hedges, attracts each year French and foreign 
campers.
Onze camping is een groene oase van bomen, planten en bloemen, 
ideaal voor een ontspannen vakantie. Mooie hagen vormen de na-
tuurlijke afscheiding tussen de ruime standplaatsen. Zowel Franse als 
andere nationaliteiten verblijven graag op onze camping.



• Need more information?  
• Wilt u meer informatie

•  Need to reserve your accommodation 
or site? 
•  Wilt u uw standplaats of accommodatie 
huren?

Quickly log on to the website: 
U vindt alle informatie op onze website:

camping.sablesursarthe.fr

Pets / Huisdieren 
Animals are welcome.  Papers confirming microchip number 
and injections must be produced. Animals are not allowed 
in the chalets or mobile homes.
Op vertoon van een dierenpaspoort met geldige vaccinaties zijn 
huisdieren welkom. Geen huisdieren toegestaan in de chalets en 
stacaravans.
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Food / Levensmiddelen verkoop
Bread is available daily from May to September. Basic food 
items are sold in reception.
Brood is verkrijgbaar van mei tot september.
In de receptie is een beperkt assortiment levensmiddelen te koop.
Entertainment / Vermaak
A television room is available with satellite programmes, 
as well as a small library.
Er is een ruimte met een televisie (satellietontvangst) en een kleine 
bibliotheek.

Camping car / Servicepunt camper
Close to the site is a service point for water refill and services.
In de directe omgeving van de camping, lozen van afvalwater 
en watertappunt.

Your reservation online
Online reserveren

Free WIFI / Gratis WIFI 
Free WIFI access on 80% of the site.
Gratis wifi-verbinding op 80% van het terrein.



Les essentiels

The sites /
De standplaatsen

  2 mobile homes “O’HARA” 
(4/6 places - 28m2)
• Kitchen equipped with fridge, 
microwave, electric coffee-maker, 
hot-plate, crockery and cutlery
• Bathroom with shower and sink / 
separate WC 
• Bedroom 1 (1 double bed)
• Bedroom 2 (2 single beds)
• Sitting room with sofa-bed 
for 2 people
• Duvets and pillows 
(sheets are not provided but are 
available for hire)
• Garden furniture

  2 stacaravans “O’HARA” 
(4 tot 6 slaapplaatsen - 28m2)
• Volledig ingerichte keuken, koelkast, 
magnetron, koffiezetapparaat, gas-
kookplaat, keukengerij en serviesgoed
• Badkamer met douche en wastafel / 
toilet gescheiden
• 1 slaapkamer (1 bed 140 x 190)
• slaapkamer (2 bedden van 80 x 190)
• Woonkamer met slaapbank 
voor 2 personen
• Dekbedden, kussens (geen linnen-
goed-huur lakenpakket mogelijk)
• Tuinmeubilair

68 sheltered sites with electricity for tents, caravans 
and camping cars marked out with hedges.
68 schaduwrijke standplaatsen, gescheiden door hagen.
Met elektriciteit voor tent, caravan en camper.

 *Tariff: low season, based on 2 adults with tent and electricity. Taxe de séjour 
and admin charges not included.
*Tarief laagseizoen, o.b.v 2 volwassenen, een standplaats voor een tent en 
elektriciteit. Incl. heffingen, excl. toeristenbelasting en administratiekosten.

As part of an ongoing commitment, for the environment, the Camping 
de l’Hippodrome has undertaken to respect the natural resources. 
Als onderdeel van het milieubeleid onderhoudt de camping op duurzame 
wijze de natuur op het terrein.

*Tariff low season. Taxe de séjour and admin charges not included
*Tarief laag seizoen. Incl. heffingen, excl. toeristenbelasting en administratiekosten.

A week from 92 € ttc*
Uw week vanaf 92 €*

A week-end from 110 € ttc*
Uw weekend vanaf 110 €*



2 chalets “ECO-NATURE” 
(4 places - 24m2)
A charming wooden chalet offering 
a warm atmosphere
• Kitchen equipped with fridge, 
traditional oven, microwave, 
electrical coffee-maker, hot-plate, 
crockery and cutlery
• Bathroom with shower and sink / 
separate WC 
• Bedroom 1 (1 double bed)
• Bedroom 2 (bunk beds)
• Duvets and pillows (sheets are not 
provided but are available for hire)
• Curtains and wooden shutters 
in the bedrooms
• Electric heaters, well insulated
• 8m² covered terrace 
with garden furniture

2 chalets “ECO-NATURE” 
(4 slaapplaatsen - 24m2)
Chalet met een warme sfeer, 
geheel opgetrokken uit hout 
• Volledig ingerichte keuken, 
koelkast, oven, magnetron, koffiezet-
apparaat, elektrische kookplaat, 
keukengerij en serviesgoed
• Badkamer met douche en wastafel / 
toilet gescheiden 
• 1 slaapkamer (1 bed 140 x 190)
• 1 slaapkamer (2 stapelbedden 80 x190)
• Dekbedden, kussens (geen linnen-
goed-huur lakenpakket mogelijk)
• Gordijnen en houten luiken 
in slaapkamers
• Elektrische kachels en zeer goede isolatie
• Overdekt terras met tuinmeubilair 
van 8m2

Les éco-nature

Les authentiques

3 wooden chalets “MISSOURI ” 
(4/6 places - 29m2)
one of 32m² adapted 
for handicapped people
• Kitchen equipped with fridge, 
traditional oven, microwave, 
electrical coffee-maker, 
hot-plate, crockery and cutlery
• Bathroom with shower and sink / 
separate WC 
• Bedroom 1 (1 double bed)
• Bedroom 2 (1 single bed)
• Lounge with sofa-bed for 2 people
• 10m² open terrace 
and garden furniture
• Electric heaters, well insulated
• Duvets and pillows (sheets are not 
provided but are available for hire)
• Curtains at all the windows, 
and wooden shutters

3 houten chalets “MISSOURI ” 
(4/6 places - 29m2)
waarvan 1 geschikt voor mensen 
met een beperking (32 m2)
• Volledig ingerichte keuken, oven, 
koelkast, magnetron, koffiezet- 
apparaat, elektrische, kookplaat, 
 keukengerij en serviesgoed
• Badkamer met douche 
en wastafel / toilet gescheiden
• 1 slaapkamer (1 bed 140 x 190)
• 1 slaapkamer 
(2 bedden van 80 x 190)
• Woonkamer met slaapbank voor
 2 personen
• Terras van 10m2 niet overdekt 
en tuinmeubilair
• Elektrische kachels en zeer 
goede isolatie
• Dekbedden, kussens (geen 
linnengoed-huur lakenpakket mogelijk)
• Gordijnen en houten luiken 
voor alle ramen 

Particular to the handicapped chalet / 
Kenmerken chalet voor mensen met een beperking
• WC and shower not separate / Douche en wc in dezelfde ruimte
•  A foldaway bed of 140x190 in the lounge / Opklapbaar bed in de woonkamer 140x190
•  A bedroom with bunk beds / Een slaapkamer met 2 stapelbedden 80x190

*Tariff low season. Taxe de séjour and admin charges not included
*Tarief laag seizoen. Incl. heffingen, excl. toeristenbelasting en administratiekosten.

*Tariff low season. Taxe de séjour and admin charges not included
*Tarief laag seizoen. Incl. heffingen, excl. toeristenbelasting en administratiekosten.

A week-end from 140 € ttc*
Uw weekend vanaf 140 €*

A week-end from 155 € ttc*
Uw weekend vanaf 155 €*



Free activities / Gratis Activiteiten
• children’s games area (from 3 years old) / speeltuin (vanaf 3 jaar)
• private swimming pool / zwembad voor campinggasten  
• volley ball area / volleybalveld
• petanque court / jeu de boules baan
• activities for all (from 6 years old) / activiteiten voor iedereen 
(vanaf 6 jaar)
Baseball, team games, cycling, table tennis, petanque, frisbee, 
trampoline... Basketbal, spelletjes, fietsen, tafeltennis, jeu de boules 
toernooi, frisbeeën, trampolinespringen ...

 Paying activities / Egen betaling
• archery / boogschieten • canoeing / kanoën • walks / wandelen en 
fietsen  • tree-climbing / boomklimmen • rock climbing /klimmen...

Animations estivales

2 accomodations “Campétoiles“/
bivouacs (2 people) made of a woo-
den structure (stills) and canuas 
with view on La Sarthe‘s river.
• Dining area underneath the 
sleeping area
• 1 bedroom with two beds (80 x 190) 
• Quilt and pillows (bed sheets 
not furnished – rented possible)
• Electricity available
• Communal toilets and showers
• Quirky accomodation, close to 
nature. Ideal for your journeys.

Les plein-air

*Low season fanes (doesn’t include the tourist tax and the booking fees).
* Laag seizoen tarief. Exclusief toeristenbelasting en aanvraagkosten

A week-end from 45 € ttc*
Uw weekend vanaf  45 €*

2 “Campétoiles“ Accommodaties / 
bivak (2 plaatsen) bestaande uit een 
houten structuur op palen en canvas. 
Uitzicht op de rivier de La Sarthe.
• Eethoek onder het bed
• 1 slaapkamer met 2 bedden van 
80*190
•  Dekbedden en kussens (lakens 
niet verstrekt – huur mogelijk)
•  Elektriciteit beschikbaar
• Gemeenschappelijke sanitaire 
voorzieningen
• Leuke accommodatie, dicht bij de 
natuur, ideaal voor uw etappes.



Numerous other activities and animations are proposed in the 
area.
For more information visit www.vallee-de-la-sarthe.com.  
Advice and tourist brochures are available at the reception 
desk of the camping site.

In de omgeving van de camping worden vele activiteiten en eve-
nementen georganiseerd.
Meer informatie vindt u op www.vallee-de-la-sarthe.com.
De camping voorziet u graag van informatie en toeristische docu-
mentatie.

Heritage and places to visit /
Culturele uitstapjes
The Abbey of Solesmes and its Gregorian chant attract thousands 
of visitors each year (3 km). The medieval village of Asnières-sur-
Vègre will delight you by its rustic charm and its 13th century murals 
(10 km).
De Abdij van Solesmes is beroemd om de Gregoriaanse gezangen en 
trekt jaarlijks duizenden bezoekers (op 3 km).
Geniet van de middeleeuwse charme in het dorpje Asnières-sur-Vègre 
en bewonder er de bijzondere 13e-eeuwse muurschilderingen.

Crafts and regional products / 
Ambachten en streekproducten
The Espace faïence of Malicorne-sur-Sarthe shows you the techniques and 
heritage of its famous pottery (22 km). Our local biscuit factories will 
delight you with their delicious petits sablés.
In het aardewerkcentrum van Malicorne-sur-Sarthe ziet u hoe het 
beroemde decoratieve aardewerk wordt vervaardigd (op 22 km).
De lokale bakkers maken de heerlijkste koekjes, probeer deze ‘petits sablés’! 
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Réception desk/ Receptie

Games area / Kinders-
peelplaats

Group area / Kampeerveld 
groepen

Toilets / Sanitairgebouw

Pool – relaxation area
Zwembad – Speelruimte

Mobile home / 
Stacaravan

Chalet

Campétoile
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Points d’eau

Barbecues

Vidange
camping-cars

Allée du Québec
72300 SABLE-SUR-SARTHE
tél : 02 43 95 42 61
site : camping.sablesursarthe.fr
mail : camping@sablesursarthe.fr
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