Campingpladser i Frankrig
(Her optages dine indberetninger - oplysninger med forbehold og uden ansvar)

Camping &
Caravaning
Les 3
Pucelles***

i regionen
Auvergne et Rhône-Alpes

Til andre campingpladser i denne region

Tilbage til europæisk regionsoversigt
Vinteråben: Ja
Internet:

Åbningsperiode: - - - Alt efter kalenderen kan
periodetidspunkter svinge,
se pladsens hjemmeside for
nøjagtig aktuel periode.

Mobilt bredbånd:
3G
Kommunikation:

Ja

Ja

Regn i Grenoble

Kreditkort: ja
Telf.: (+ 33) 4 76 96 45 73

E-mail: klik her

GPS KOORDINATER:
GPS: Koordinater, decimal:
45.166921, 5.698837

Hjemmeside: klik her

GPS:GSM (grader,minutter sekunder):
45° 10' 0.9156'' N, 5° 41' 55.8132'' E
Koordinaterne er kontrolleret af redaktionen i terrænet.

Adresse: Rue des Allobroges 58, 38180 Seyssins. (Grenoble),

UDSKRIFTSVENLIG SIDE. KLIK HER.
FAKTARUDEN:

swimming pool, komplet vaskeri med strygerum, kiosk, morgenbrød
service, bordtennis, bar,

Beskrivelse

man mod syd f.eks. til Provence ad Napoleonsruten, så er Grenoble et naturligt stop på vejen. Her findes en god p
angt fra centrum. Men kors, hvor det dog kan regne på dette sted! (lille foto) Til gengæld var det billigt. Nu regner d
altid, det er blot en oplevelse af et foranderligt alpevejr. Pladsen er der ikke noget i vejen med og næste dag opleve
det flotteste solskinsvej hele vejen ad Napoleonsruten til Verdonkløften.

Hans D

Udseende: mindre plads nær Rhône, fladt terræn, en del grøn beplantning.
Kapacitet: 50 standpladser plus 4 mobilhomes.
Plusser (+): rolig plads. Bomlukning for natten. Nær centrum.
Minusser (-): ingen udsigt over Rhônefloden,
Særlige tilbud: - - - - Lejrchef: bor på pladsen (middagslukning 12-14,30)
Nærmeste større by: Grenoble (1 km)
Nær transitrute: (

) Ja . (klik på ikon for nærmere information)

Campingpas: nej. Gyldigt rejsepas er nok.
Medlem af organisation: ingen, er en kommunal plads
Samarbejder/rabataftaler med: - - Tilkørselsforhold: asfalt lige til standplads.

Artikel, tilknyttet stedet: - - - -

Seværdigh
Grenob

m. vurdering: en meget nem transitplads nær centrum og med en beliggenhed kun 1 km fra opkørslen til Route Napole

Afstande: (klik på link for rutevejledning):

1421 km fra Sønderjyske Motorvej Padborg
2065 km fra Oslo
1443 km fra Rødbyhavn Færge
217,9 mil fra Stockholm
Afstande over vand med færge(r) er indeholdt i totaldistancen
Afstanden er udmålt på Google-maps, og skal opfattes som vejledende. Reelle afstande kan afvige herfra.
Siden oprettet eller opdateret den 07. august 2019 . Data er indført som gældende denne dag. Redaktionen påtager sig intet ansvar
for fejl eller ikke indberettede data, men retter/tilføjer gerne efter meddelelse herom. Kritiske udtalelser er ikke nødvendigvis
redaktionens.

FOTOS(billeder medblå kant kan forstørres)
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Du kan også få dine billeder her på tavlen, mail til mig.

