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Les Fourneaux 

D13 - Route de Limoise 

F-03160 Couzon 

Tel:+33 (0) 4 70 66 23 18 

info@lesfourneaux.nl 

www.lesfourneaux.nl 

Lat: 46.660467 

Long: 3.094668 

Het terrein van naturistencamping 

Les Fourneaux is 43 hectare groot. 

13 Hectare daarvan zijn in gebruik als 

kampeervelden. Genoeg ruimte voor 

mooie grote plekken dus, zodat u 

optimaal kunt genieten van rust, 

ruimte en natuur. De overige 

hectaren kunnen in alle rust 

naturistisch bewandeld worden met 

altijd een kans om wat wild te 

spotten. 

Alleengaande, stellen, gezinnen met 

kinderen, huisdieren en campers (tot 

3,5 ton) zijn alle van harte welkom. 

Wij adviseren u wel om (kosteloos) te 

reserveren. Wij hebben een groot 

familieveld waar speeltoestellen voor 

de kinderen staan. De overige 2 

velden zijn voor de rustzoekers onder 

ons. Op beide velden is een nieuw 

sanitairgebouw gebouwd. Er is ook 

een mogelijkheid tot wildkamperen 

op ons wildkampeerveld, in de 

natuur, tussen de grassen, bloemen 

en bomen, zonder dat je andere 

kampeerders ziet.  

Op woensdag is er een snackavond 

en op zondag een BBQ avond. En 

iedere dag een borreluurtje. Er is een 

dortoir beschikbaar om in te 

overnachten, voor tent kampeerders 

die graag droog in willen pakken.er is 

een dagelijkse broodservice.  

Graag nodigen wij u uit om de 

camping en mooie natuur met eigen 

ogen te komen bekijken! 

Aan de gegevens die hier staan kunnen geen rechten ontleend worden. De 

informatie op deze pagina zijn voor een groot deel afkomstig van bezoekers. Zie 

je fouten of heb je aanvullingen, help ons en geef het door op naturismegids.nl 
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Algemeen 

NFN / INF lidmaatschap niet 

verplicht 

Plaats voor tenten 

Plaats voor caravans 

Plaats voor campers 

Oppervlakte (ha): 43 

Aantal plaatsen: 73 

Aantal plaatsen met elektra: 40 

Verhuur accommodaties 

Auto's op apart parkeerterrein 

Aangepast sanitair voor 

mindervaliden 

WIFI / internet 

Faciliteiten 

Zwembad 

Kinderbad 

Eten en drinken 

Gezamenlijke maaltijden (één of meer 

keren per week) 

Bar 

Verkoop vers brood 

Activiteiten 

Jeu de boules 

Diversen 

Nederlands gesproken 

Engels gesproken 

Duits gesproken 

Frans gesproken 

Alleengaanden welkom 

Huisdieren welkom 
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