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 (64 reacties)

Creuse Nature 

Route de Bétète 

23600 Boussac Bourg 

Tel:+33 (0) 555 65 18 01 

info@creuse-nature.com 

www.creuse-nature.com 

Lat: 46.348165 

Long: 2.186065 

Open van 1 april tot 30 september. 

Ideaal voor kinderen en een 10 voor 

hygiëne. Luxe huis gehele jaar te 

huur. Mobilhomes, ecologisch 

gebouwde chalets, Safari-glamping 

tenten (65m²) met een echt bad en 

uitzicht op het meer, caravans, 

compleet ingerichte tenten. Prachtig 

wandel- en fietsgebied.  

In Midden Frankrijk. Slechts 1 dagje 

rijden vanaf Nederland. Overdekt 

/verwarmd zwembad open van .1 

april tot 30 september. Sauna 's 

avonds gratis buiten de maanden juli 

en augustus. Ruime kampeerplaatsen 

met zon en schaduw, rust of dichtbij 

de voorzieningen. Veel 

bezienswaardigheden: Limoges 

(porcelein), Montluçon, La Châtre 

(huis George Sand), Aubusson 

(wandtapijten). Prachtige tuinen en 

kastelen. Verschillende Golfcourses 

in de buurt. Aarzel niet om te bellen 

of te mailen als u vragen heeft. 

Welkom! Reinier en Els 

Algemeen 

NFN / INF lidmaatschap niet 

verplicht 

Plaats voor tenten 

Plaats voor caravans 

Plaats voor campers 

Oppervlakte (ha): 19 

Aantal plaatsen: 120 

Aantal plaatsen met elektra: 120 

Alle plaatsen hebben elektriciteit 

Verhuur accommodaties 

Auto's op apart parkeerterrein 

Internet 

Aangepast sanitair voor 

mindervaliden 

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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WIFI / internet gratis 

Faciliteiten 

Koelkast / diepvries voor algemeen 

gebruik 

Sauna 

Zwembad 

Binnenzwembad 

Kinderbad 

Jacuzzi 

Eten en drinken 

Restaurant 

Gezamenlijke maaltijden (één of meer 

keren per week) 

Bar 

Winkel 

Verkoop vers brood 

Activiteiten 

Georganiseerde activiteiten voor 

kinderen 

Georganiseerde activiteiten voor 

volwassenen 

Teken- schilder- of 

beeldhouwcursussen 

Boogschieten 

Jeu de boules 

Diversen 

Nederlands gesproken 

Engels gesproken 

Duits gesproken 

Frans gesproken 

Alleengaanden welkom 

Huisdieren welkom 

Geschikt voor kinderen 
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