


Keravilin, charmante camping van 2
sterren. Wij zijn gevestigd in een aangelegd
en bloemrijk park van 2,5 hectare, waar wij
135 plaatsen te huur aanbieden.

Bovendien ligt de camping in het noorden
van Bretagne in de Côtes d'Armor, dicht bij
de kust en dicht bij de Roze Granietkust en
Lannion.

DE CAMPING



2 slaapkamers: 1 slaapkamer met
tweepersoonsbed en 1 slaapkamer met 2
eenpersoonsbedden. De grote kamer is voorzien
van 1 bank. Badkamer met apart toilet.

3 slaapkamers : 1 slaapkamer met
tweepersoonsbed en 2 slaapkamers met 2
eenpersoonsbedden, een keuken met woonkamer
en een badkamer met apart toilet.

                          6 Stacaravans van 27m² 4 personen

Dit verhuurpark bestaat uit 4 stacaravans voor 6
personen en 6 stacaravans voor 4 personen,
waaronder 1 PRM.

 
4 Stacaravans van 33m² 6 personen

 

STACARAVANS



Camping de Keravilin biedt plaatsen met
elektriciteit of zonder voor degenen die
dat wensen.

Bovendien heeft de camping een
afvoerservicegebied dat campers zal
verrassen.

LOCATIES



De camping heeft een breed scala aan
diensten en apparatuur die jong en oud
zullen verrassen.

Camper service gebied Elektrische 
aansluiting
Tv-lounge
Wasmachine en droger
Speeltuin / Petanquebaan 
Tafeltennisterrein

Verhuur van stacaravans
Verhuur van staanplaatsen voor tenten, 
caravans en campers
Gratis WiFi-toegang beschikbaar bij de 
receptie en betaalde WiFi-toegang op de 
camping
Fietsverhuur "Vélek'tro" per dag of week
Supermarkt en verkoop van ijs

Diensten

Faciliteiten

DIENSTEN EN FACILITEITEN



Nabijgelegen
De haven van Locquémeau
Notigou Strand
De nautische basis van Locquémeau
Het puntje van Dourven
De kiezelstranden van Locquémeau

 
Adembenemende locaties door de GR34

De kliffen van Trédrez
Kleine niet aan zee grenzende baaien
alleen te voet toegankelijk
De megalithische site van Yaudet en zijn
Douanespoor.

De belangrijkste steden bereikbaar in
auto's zijn Lannion, Morlaix, Perros-
Guirec, Guingamp, Paimpol of Tréguier.

DE REGIO LOQUEMEAU



Nabijgelegen treinstations
Plouaret (rue de la gare) (15 km)
Lannion (rue de Plouberzre) (10 km)

 
Supermarkten

Intermarché à Ploulec’h (8 km)
Géant Casino (avenue de la résistance) et Leclerc
à Lannion (Route de Perros-Guirec (12 km)

 
Winkels en diensten in de stad Locquémeau

Boulangerie le Mignot (900 m)
Coiffeur, barbier et service bien-être (800 m)
Le café du port (900 m)
Restaurant Le Kemo (950 m)

 
Plaatsen nabij Trédrez-Locquémeau
Saint-Michel-en-Grève (6,7 km)
Ploumilliau (7 km)
Ploulec’h (8 km)
Lannion (10km)

TOEGANG EN WINKELS



Hent Gwaz ar Gouez
22300 Trédrez-Locquémeau 

 

02 96 35 26 44 / 06 48 86 07 68 

 

camping.keravilin@orange.fr

Volg ons op de netwerken!

NEEM CONTACT MET ONS OP




