
De camping van het Domaine d Anglas, een 115 ha 
groot beschut gebied,  bevindt zich op 30 kilometer van 

Montpellier, tussen de Middellandse Zee en de Cévennen, 
omringd door de Gorges van de rivier L’Hérault.
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Laat U verleiden!
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DOMAINE

D’ANGLAS
CAMPING  ONDERKOMENS  BIO WIJNGAARD  RESTAURANT

  O P E N   

Camping:
van April tot 
Oktober

Verhuur van 
chalets: 
het hele jaar door

Receptie/ Winkel 
en wijngaard:  
het hele jaar door 

    Een unieke belevenis   

  middenin de natuur! 

     RESTAURANT
De kok van het domein maakt heerlijke, uit lokale produkten 
vervaardigde, maaltijden voor U klaar waar U tegenover 
de wijngaarden of op het terras van kunt genieten.
«A la carte»: knapperige pizza’s, «Cevenolse» hamburgers, 
smakelijke salades, vers gemaakte frietjes, en niet te 
vergeten de heerlijke toetjes!
Dit alles uiteraard met een lekker glas wijn van het domein.

      NATUURZWEMBAD
In harmonie met de filosofie van het domain d Anglas, 
kunt U een frisse duik nemen in het natuurzwembad!
Volledige ontspanning of zonnebaden op de luie 
stoelen…
U zult absoluut afkoelen en relaxen en dat ook nog eens 
met een uitzicht op een prachtig landschap!
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     Een cadeau van 
   de natuur! 

 Eet smakelijk!

Sociale netwerk
@domainedanglas



Middenin Biologische wijngaarden vindt U op 
het domein van d ‘Anglas, grote, schaduwrijke 
standplaatsen die U gelijk toegang bieden tot de 
rivier en het privé-strand. Een voor 100% uit natuur 
bestaande en in zijn oorspronkelijke staat behouden 
omgeving met prachtige landschappen.

CAMPING

Zwemmen, kano-en kajakvaren, 
                vissen, wandelen, klimmen…

       Voor elk wat wils! 

                  Luxe en comfort:  
De garantie voor een 
      onvergetelijk verblijf!

Charmante onderkomens : Woonwagens, 
Wijnhutten, Cottage, Chalets met zorg uitgekozen 
voor hun kwaliteit en perfekte aanpassingen aan de 
omgeving. Het enige nadeel is dat het moeilijk zal 
zijn een keuze te maken!

ONGEBRUIKELIJKE ONDERKOMENS

Wijngaardwandeling 
Wandeling van 6 km middenin de biologische wijngaarden!
Al lopende of met de fiets de geschiedenis van de wijngaard 
ontdekken met prachtige uitkijkposten.

Het 12 hectare grote Domein van Anglas, sinds 1896 
een familiebedrijf, produceert biologisch vervaardigde 
wijn, zónder toegevoegde sulfaat, AOP Terrasses du 
Larzac. Het hele proces, van de wijnrank tot aan de 
wijnkelder, is handmatig gedaan.
Een gepassionneerd vakmanschap, U zult geraffineerde 
wijnen proeven die zelfs de beste wijnkenners onder 
ons goed zullen smaken!

BIOLOGISCHE WIJNGAARD

Een unieke  
   wijntoerismeplek! 

De charme van     

         4 seizoenen

Wijnrit met de traktor
2,5 uur durende verkenning van de biologische 
wijngaard! Ontdekking van de wijngaarden in een aan-
hangwagen, bezoek van de wijnkelder en het proeven 
van de wijnen met een kaasassortiment.

Alcohol is gevaarlijk voor gezondheid. Geniet maar drink met mate.




