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Camping Naturiste Le Couderc
Camping Naturiste Le Couderc
24440 Naussannes
Tel:+33 (0) 5 53 22 40 40
info@lecouderc.com
www.lecouderc.com
Lat: 44.755677
Long: 0.694221
Waar 35.00 jaar geleden de mensen
beschutting, voedsel en water
vonden, waar 400 jaar geleden het
Relais de Poste zijn gasten ontving,
daar op dat prachtige stukje Frankrijk
in de Dordogne ligt onze
naturistencamping Le Couderc.
Verschillende kampeerweiden, de
heldere bron, bos en grotten, een
avontuur om dat alles te gaan
ontdekken.
Rondom het terras met de begroeide
pergola liggen het uitstekende
restaurant, de gezellige bar, de goed
gevulde winkel en het bescheiden
museum en expositieruimte.
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Verspreid over het 32 ha grote
terrein staan vier toiletgebouwen met
uiteraard schoon sanitair en warm
water. Tevens worden comfortabele
chalets verhuurd.
Om te zwemmen of te spelen: het
door zonne-energie verwarmde
zwembad met sauna en jacuzzi, het
kinderbad en et meertje met strandje
en kabelbaan.
Vele activiteiten voor jong en oud,
o.a. jeu de boules, beeldhouwen en
schilderen, kanoën, paardrijden,
themadagen voor kinderen en elke
woensdag het 'Open Podium' met
muziek en theater. Vanaf het terrein
kunt u een aantal prachtige
wandelingen maken.
De omgeving leent zich uitstekend
voor het maken van boeiende
uitstapjes: grotten, kastelen,
pittoreske markten, oude stadjes en
natuurlijke gastronomische
restaurants.

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 anderen en geef het door op
naturismegids.nl
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Kom eens kijken, dan vertellen
Olivier, Nico of Marieke u onder het
genot van een welkomstdrankje nog
veel meer !

Frans gesproken
Alleengaanden welkom
Huisdieren welkom
Geschikt voor kinderen

Open van 1 april tot 15 oktober
Algemeen
NFN / INF lidmaatschap niet
verplicht
Plaats voor tenten
Plaats voor caravans
Plaats voor campers
Oppervlakte (ha): 33
Aantal plaatsen: 158
Aantal plaatsen met elektra: 156
Verhuur accommodaties
Auto's op apart parkeerterrein
Internet
Aangepast sanitair voor
mindervaliden
WIFI / internet
Faciliteiten
Sauna
Zwembad
Kinderbad
Meer (geschikt om te zwemmen)
Jacuzzi
Eten en drinken
Restaurant
Gezamenlijke maaltijden (één of meer
keren per week)
Bar
Snackbar
Winkel
Verkoop vers brood
Afhaalmaaltijden
Activiteiten
Boogschieten
Georganiseerde activiteiten voor
kinderen
Georganiseerde activiteiten voor
volwassenen
Teken- schilder- of
beeldhouwcursussen
Diversen
Nederlands gesproken
Engels gesproken
Duits gesproken
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