
 L F  
L F organiseert kampeerreizen voor groepen caravans, bestaande uit 

individuele caravans of groepjes, naar Frankrijk en Groot-Brittannië. 
 

Complete 3 à 4 weken durende vakanties. Voor mensen die graag samen 

gaan en ook voor mensen die zo'n reis niet alleen willen maken. 
 

Wij brengen u naar: 

* De Schotse Hooglanden met Edinburgh, Cairn Gorm en de Highlands. 

* Zuid Engeland met Brighton, Bristol, Torquai, Birmingham en Londen. 

* De Mediterranée met Nancy, Alpe d'Huez, Côte d'Azur en Les Eyzies. 

* Bergen en Kastelen met de Jura, de Mont Blanc, de Loire en Parijs. 
 
 

    
De Schotse Hooglanden     Zuid Engeland          De Mediterrannée       Bergen en kastelen 

 

U rijdt niet in colonne maar individueel of samen met wie u wilt. U krijgt een 

reis- en route beschrijving, waarbij verdwalen haast niet mogelijk is. Er is 

begeleiding die u de weg kan wijzen en bij taal of andere problemen kan 

helpen. 

We maken gezamenlijke excursies en we bekijken bijzonderheden. We gaan 

wandelen en luieren. We doen musea en toeristische attracties maar we 

ondergaan ook panorama's en proeverijen, etentjes, picknick's en BBQ's. We 

willen er gewoon een fijne reis van maken. Onze naam is, 

            Leisure Fainéant 



Waarom   L  F   en wat is onze bedoeling 
 

De basis van onze reizen is om u een voordelige maar vooral ook een 

kwalitatief goede en zorgeloze vakantie te laten beleven. De kwaliteit van de 

campings en vooral de netheid van het sanitair, zijn ook erg belangrijk. Wij 

zijn natuurliefhebbers, niet alleen om er naar te kijken maar vooral ook om 

in te wandelen en te beleven. Zinloze excursies hoeven niet, maar als het 

met cultuur in de ruimste zin, te maken heeft, zijn wij er voor. Overdreven 

luxe hoeft ook niet, maar een enkele keer iets decadents kan wel eens leuk 

zijn. 

We geven elke deelnemer een compleet programma- en routeboek en 

daarbij ook een kaartenboek van het land van bestemming. Dit niet alleen als 

aandenken maar mocht u de routes eens willen verbuigen, dan kunt u in 

ieder geval zien waar u terecht komt. 

Elke dag organiseren we een thee-uurtje, geheel vrijblijvend, maar vooral 

bedoeld om met elkaar contact te houden, de afgelopen dag door te nemen 

en mededelingen van uw begeleiding door te geven, zodat u van de laatste 

reisfeiten op de hoogte blijft. 

Onze deelnemers zijn op vakantie en aan alles meedoen hoeft niet, wilt u 

eens iets anders, dan kunnen we u er misschien over adviseren. 
 

        
  Duinen bij Duinkerke            Cairn Gorm      Flamingo's in de Camarque  

 

Welke reis ook, ze hebben allemaal iets eigens, zoals: 

* De Schotse Hooglanden, een tot stilte manende natuur. 

* Zuid Engeland, het mysterie achtige maar ook van dat prozaïsche. 

* De Bergen en Kastelen hebben dat gigantische en dat gecultiveerde. 

* De Mediterranée  heeft natuurlijke grandeur en van dat mondaine. 

Als u geïnteresseerd bent geraakt en u wil graag meer weten, ziet u achterin 

deze folder hoe u ons het beste bereiken kunt. Het antwoord kan soms even 

duren, want we zijn nog al vaak onderweg. 


