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Camping Kerisole in Scaër ( Bretagne) 
Gemoedelijke, rustige camping met ruime 
plaatsen waar iedereen welkom is. De camping 
ligt in een groot park van 15 ha en aan  de rivier 
de l’Isole, waar op  forel en zalm gevist wordt. 
Een  ideale plek voor vrijetijdsbesteding. Op de 
camping staan 3 mobil homes voor 4 personen, 
6 mobil homes voor 2-4 personen, 3 ingerichte 
stormvaste tenten( ideaal voor groepen die wil-
len komen sporten, schilderen, vissen etc) en een 
caravan geschikt  voor mensen met een 
beperking. Authentieke boerderij ( voor 
max. 10 personen) beschikbaar. Picknickplaats 
voor 24 personen met 2 bbq’s, oaklahoma joe 
en 2 professionele rookovens naast een tent met 
gemeenschappelijke keuken. Partytent met 
foodtruck en eetplaats voor 40 personen. 
Spelletjes voor de kinderen, speeltoestellen 
voor de camping.Wifi access point beschikbaar. 
De rust en gezelligheid van Scaër (sportieve en 
ludieke gemeente) en toch binnen een half uur 
aan zee, in het bos van Coatloc’h en de Mon-
tagnes Noires. In de zeer nabije omgeving van 
de camping: een overdekt zwembad, 
een voetbalveld, basketbalveld, een sporthal, 
tennisbanen , een overdekte boulodrome en 
uitgepijlde wandel-,  en fietsroutes. De voie vert 
nr 7 ( voormalige stoomtreinroute van Roscoff 
tot aan Concarneau)  loopt naast de camping en 
door tot aan de kust.  De route is autovrij en zeer 
geschikt als fiets-, wandel-,  en hardlooproute. De 
camping, toiletten en douches zijn goed toegan-
kelijk voor gehandicapten. Vanaf de camping is 
een 5 km lang parcours  (geheel op eigen terrein)  
beschikbaar om te wandelen, hard te lopen, te 
mountainbiken of poney te rijden. De beheerders 
spreken Nederlands, Duits, Engels en Frans. 
Prijsindicatie: 2 volwassenen, auto, tent of 
caravan, elektriciteit € 21 per nacht. Voor uw 
hond of kat hoeft u niet te betalen. Geopend van 
1 april  tot en met 31 oktober en op afspraak.
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