
Tachenn-gampiñ kêr
Traoñienn ar Stêr-Iêr

Karaez (29)
E-kreiz traoñienn ar Stêr-Iêr, war lez ar stêr, 1,5 km
diouzh kreiz-kêr, eo tamolodet tachenn-gampiñ kêr
Garaez en ur skrin glazvez. Bez’ emañ en un takad-
dudi a zo ennañ ur greizenn varc’hegezh, hentadoù
krapvankañ  hag ur milendall plant, un dachenn
golf, kanoeoù-kaiak ha c’hoarioù evit ar vugale…

• 3 mobilom, 62 a lec’hiennoù
• 1 roulotenn evit 4 den
• un ti-prenn degemer,
• un ti-prenn beloioù,
• ur goudor evit ar strolladoù gant ul leurenn
goad, ur goudor ekologel 
• un davarn,
• ul leurenn ma c’hall an dud nammet
(ADN) mont warni aes,
• 4 strinkerez, en o zouez 2 strinkerez ADN,

11 gwalc’heris (en o zouez 2 walc’heris
ADN) ha 2 walc’heris evit gwalc’hiñ an
daouarn, 1 bungalow (gant gwalc’herisoù,
2 strinkerez ha 2 a brivezioù e miz Gouere
hag e miz Eost) 
• 4 dar, 1 daol-vailhuriñ, 
• 9 a brivezioù, en o zouez 2 a brivezioù
ADN,
• 2 vailh-kannañ,
• 28 lugell (220 V) evit ar c’haravanennoù

• Lec’h prenañ bara,
• Predoù bihan da greisteiz ha diouzh an noz, boued eus ar vro,
ispiserezh bihan, artizanerezh, eñvorennoù
• Tachenn-c’hoari, taol tennis-taol, Pesketa,
• Hentadoù-reteriñ, 1 banell-vasket
Traoù nevez : Wifi evit ar weladennerien, feurmiñ beloioù,
tachenn volley, skoroù evit ar  gwalennoù-pesketa

• Kreizenn varc’hegezh  : 02 98 93 55 44
• Hentad-reteriñ
• Hentad golf : 02 98 93 79 19
• Hentad krapvrankañ ha milendall plant

Karaez Adrénaline. Gallout a reer ivez 
feurmiñ MTBoù, : 06 50 19 15 98 
pe 06 50 19 05 97.

• Kreizenn c’hoarioù dour Plijadour gant 
poulloù diavaez ! Tachennoù tennis diavaez 
ha toet : 02 98 99 39 50
http://plijadour.poher.bzh/

• Sinema ar Gazeg C’hlas 
02 98 93 12 44

• Leurenn sevenadurel ha kreizenn 
ar c’hendalc’hioù Glenmor : 
02 98 99 37 50
www.glenmor.bzh

• Kreiz-kêr hag e 250
a stalioù-kenwerzh hag a servijoù…

• Paintball er C’hornôg :  06 66 53 30 37

• Hañv 
(30/04  au 19/09) : 
Tachenn-gampiñ 

Traoñienn ar Stêr-Iêr
29270 KARAEZ
02 98 99 10 58

• Goañv : 
Ti an Douristed 

Karaez hag an Uhelgoad
02 98 93 04 42

camping.municipal@ville-carhaix.bzh

Visite virtuelle du camping sur Google
Maps : www.ville-carhaix.bzh
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Digor eo Tachenn-gampiñ Traoñienn ar Stêr-Iêr d’an dud nammet. Adalek an 30 a viz Ebrel ha betek
an 19 a viz Gwengolo e vez digor. E-pad an hañv e vez roet buhez d’an dachenn-gampiñ gant ar
verourien : marc’had traoù eus ar vro, digor-kalon sonadeg, abadennoù a bep seurt...

Karaez, 
dindan un eurvezh 
diouzh Montroulez, Kemper, 
Brest ha diouzh an aod !

Soñjit e Hep le Bus! 
Treuzdougen digoust d

iwar

c’houlenn evit mont ha
 dont

niv. : 0 820 029 270
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MOBILOMOÙ Evit 6 den   
hep

leurenn

Evit 6 den
gant

ul leurenn

Mae, Mezheven ha Gwengolo 
(7 nozvezhiad)

264 € 316 €

Gouere hag Eost  (7 nozvezhiad) 316 € 399 €

Mae, Mezheven ha Gwengolo   
(nozvezhiad)

54 € 64 €

Gouere hag Eost  (nozvezhiad) 64 € 74 €

Ur sammad 150 € kred a vo goulennet d’an deiz kentañ ha restaolet e vo e dibenn
ar chomadenn. Un eil sammad 50 € kred a vo goulennet evit ar c’hempenn ha miret
e vo ma ne vez ket kempennet ar mobilomoù e dibenn ar chomadenn. -Jedouer
kannerez : 3 €  / Jedouer sec’her-kouez : 3 €  / Feurmiñ liñselioù (dre vobilom) : 5 €

Tud yaouank dindan 29 bloaz  : digoust
eo an div nozvezh kentañ evit ur choma-
denn 4 nozvezh da nebeutañ. Kement-se
ne dalvez nemet evit feurbriz an dud deuet
hag ar vugale. Ar prizioù all a dalvez bepred.
Ne vez ket lakaet an distaol-se da dalvezout
e-pad Gouel an Erer Kozh, nag evit ar strol-
ladoù.

Kumunioù gevellet : digoust eo ar cho-
madenn evit ar gamperien a zeu eus ar
c’humunioù gevellet. Goulennet e vo outo
paeañ an treziad tredan hepken.

Kirri-kampiñ : ne vez ket fakturennet ar
prizioù Kirri d’an dud a zeu gant o c’hirri-kam-
piñ. 

Strolladoù : un distaol 25 %  a vo graet
d’ar strolladoù 10 den da nebeutañ.

Tud nammet hag izili eus Kevread an
touristerezh war velo : un distaol 10 %
a vo graet dezho. 

An dachenn-gampiñ 

11 a viz Mezheven : Dibunadeg ha kermes
ar skolioù
17 a viz Mezheven : Tro Vihan Frañs.
18 a viz Mezheven : Gouel ar sonerezh,
gant skol sonerezh ar Poc’hêr, strolladoù so-
nerezh ar SDAY, Tro Vihan Frañs ar vugale,
koan vras ar C’hostier...

2 a viz Gouere : Abadenn gentañ 6 eur-
vezh MTB Karaez e Traoñienn ar Stêr-Iêr 
9 a viz Gouere : Bagadañs : kenstivadeg
bagadoù ar pemvet rummad.
13 a viz Gouere : Gant kêr e vo aozet an
nozvezh Digor Kalon : tan-arvest ha fest-noz
e kreiz-kêr

Eus ar 14 d’ar 17 a viz Gouere : Ouzhpenn
5 500 den a-youl vat a vo o labourat evit an
Erer Kozh. Pevar devezh gouel gant Pharrell
Williams, The Pixies, les Insus (bet Télé-
phone), The Kills, Michel Polnareff... 

ROULOTENN
(2 zen deuet +2 vugel)

Izelamzer
(Eus Ebrel da Wengolo)

Uhelamzer 
(Gouere hag Eost)

Prizioù diouzh
an nozvezh 54 € 64 €

Prizioù diouzh
ar sizhunvezh 264 € 366 €

Prizioù diouzh an deiz 

Treziad nozvezhiad (2 zen deuet, 1 lec’hiad, 1c’harbed, tredan) 12 €

Den deuet ha +7 vloaz 3 €
Bugel 2 €
Lec’hiad 3 €
Karr 2 €

Karr-kampiñ 4,50 €
Marc’h-tan 1,50 €
Treziad tredan 3 €
Parklec’h-sanailh 3 €
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3e sizhuvezh gant  : -20
 %

en tu all da 
3 sizhunvezh  : - 40%

ouzhpenn 
3 sizhunvezh :

- 50%
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Ar prizioù

Feurmiñ mobilomoù & ar roulotenn 

An distaolioù

An emgavioù e-pad an hañv

A-hed an hañv : Troioù-bale diskoa-
chañ sekredoù istor Karaez hag he bro gant
Memor Kreiz Breizh ha Ti an Douristed -
www.poher.bzh

An holl emgavioù e : 
www.ville-carhaix.bzh




