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Camping Vallée de la Combade 

21 Bésuniéras 

87130 Châteauneuf-la-foret 

Tel:0033 695826485 

valleedelacombade@gmail.com 

https://camping-vallee-de-la-combade.webnode.nl/ 

Lat: 45.687821 

Long: 1.644892 

Altijd al willen slapen onder een 

sterrenhemel? 

Naturistencamping, Vallée de la 

Combade, is een kleinschalige natuur 

camping op het platteland van de 

Limousine streek. 

Hier kun je in een landelijke omgeving 

tot rust komen. Genieten van ons 

uitzicht, de prachtige sterrenhemel en 

vogels vanaf uw ruime plek. 

Het enige wat je hier hoort is het 

ruisen van de rivier de La Combade 

die door het dal, de ‘Vallée’, kronkelt. 

Vanaf u plek heeft u bij ons de 

roofvogels gevolgd, zwevend op de 

thermiek. Ook niet te vergeten de 

Koekkoek die zich hier genesteld 

heeft. 

Wij hebben een gezamenlijke keuken, 

voor gezamelijk maaltijden, drankjes 

en broodjes mogelijk. 

4G Wi-Fi uitstekend 

Daarnaast is er de mogelijkheid tot 

het huren van een volledig ingerichte 

koepeltent, met één ruim 2 persoons 

bed, zitje en met gebruik van onze 

tuin keuken, met koelkast, borden, 

bestek etc. 

Wij liggen 35 minuten vanaf de 

snelweg, 45 minuten vanaf Limoges 

Centrum, waar van alles te doen is. 

Dichterbij; 

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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Bijzondere dorpjes in de buurt 

(Eymothiers) met leuk musea, bio 

markt en een zwemmeer op tien 

minuten afstand, naast de vele meren 

van deze streek, een streek waar van 

alles te beleven valt. 

De streek van de 1000 meren. 

U kunt hier heerlijk wandelen en 

fietsen in de directe omgeving, of 

direct vanaf onze camping. 

STILTE en GROEN, dat is er volop op 

de één hectare camping. Maar 

daarnaast is er ook veel te doen in in 

de omgeving, voor jong en oud. 

Wandelen in het natuurgebied de 

Millevaches, museum bezoek in 

Eymoutiers, een ezeltocht of naar 

een van de vele meren in de buurt? 

De zaterdag biologische markt, met 

verkoop van lokale producten, maar 

ook in ons dorp kunt je lekker uit eten 

of lokale producten proberen. 

Een echte fijne camping, 6 plekjes. 

Het beloofd een mooie plek te 

worden, met fruitbomen en kruiden 

en bessenstruiken in aanplant. 

In de omgeving is veel te doen, zoals 

een ezeltocht, zwembaden, 

zwem-meren, kanomogelijkheden, 

het insectenmuseum (erg leuk voor 

kinderen), het ‘Lac de Vassivière’, 

marktjes, klimpark, het Regionaal 

Natuurpark van Millevaches 

De plaatsen Limoges en Tulle en 

pyerat le château liggen vlakbij. 

En natuurlijk de vele streekfeesten 

die er zomers zijn. Dit is ook de 

streek van de 1000 meren en de 

Mont Gargan. 

Vriendelijke groet en hopelijk tot 

ziens, 

Sandra en Marcus en onze drie 

kinderen (Megan, Nuëlma en Bodiel) 

en hondje Trixie. 

Algemeen 

NFN / INF lidmaatschap niet 

verplicht 

Plaats voor tenten 

Plaats voor caravans 

Plaats voor campers 

Oppervlakte (ha): 1 

Aantal plaatsen: 6 

Aantal plaatsen met elektra: 6 

Alle plaatsen hebben elektriciteit 

Verhuur accommodaties 

WIFI / internet 

Faciliteiten 

Koelkast / diepvries voor algemeen 

gebruik 

Eten en drinken 

Ontbijtopties 

Gezamenlijke maaltijden (één of meer 

keren per week) 

Verkoop vers brood 

Diversen 

Nederlands gesproken 

Engels gesproken 

Duits gesproken 

Frans gesproken 

Alleengaanden welkom 

Huisdieren welkom 

Geschikt voor kinderen 
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