Camping 'la vallée des fruits de la combade'
een streek waar van alles te beleven
Camping 'la vallée des fruits de la
valt.
combade'
21 Bésuniéras
87130 Châteauneuf-la-foret
Er is veel mogelijk bij ons. Er is een
Tel:0630428899
eenvoudig zwembad, er staat een
valleedesfruitsdelacombade@gmail.com
leuke trampoline, speelhuisje etc.
https://camping-vallee-de-la-combade.webnode.nl/
Kampvuur, wandelen, yoga en
Lat: 45.687821
gezamenlijke maaltijden zijn mogelijk.
Long: 1.644892
STILTE en GROEN, dat is er volop op
Kleinschalige naturistencamping 'la
de één hectare grote camping. Maar
vallée des fruits de la combade' in een
daarnaast is er veel te doen in de
mooie natuurlijke omgeving, de Haute
omgeving voor jong en oud.
Vienne (Limousin Frankrijk) met zes
Wandelen in het natuurgebied de
zeer ruime plaatsen (150/200m) en
Millevaches, museum bezoek in
bijzonder uitzicht over het dal van het
Eymoutiers, een ezeltocht of naar
riviertje de Combade.
een van de vele meren in de buurt. En
vergeet niet naar de prachtige
Daarnaast is er nog de mogelijkheid
sterrenhemel hemel te kijken als u bij
tot het huren van een ingerichte luxe
ons in de mooie Haute Vienne bent.
koepeltent, mobilhome of caravan.
Bijzondere dorpjes in de buurt met
Eenvoudig en nog in opbouw, maar
leuke musea, marktjes en een
een echte fijne familie camping waar
zwemmeer op tien minuten afstand
je je kinderen nog kunt ‘loslaten’. Met
naast de vele meren van deze streek,
fruitbomen en kruiden in aanplant,
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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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waar u van kunt plukken..
Kortom klein, maar toch groot.
Sandra & Marc en onze drie dochters
van 3, 10 en 12 jaar.
Algemeen
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
Faciliteiten
Koelkast / diepvries voor algemeen
gebruik
Zwembad
Kinderbad
Eten en drinken
Gezamenlijke maaltijden (één of meer
keren per week)
Bar
Verkoop vers brood
Activiteiten
Teken- schilder- of
beeldhouwcursussen
Diversen
Nederlands gesproken
Engels gesproken
Frans gesproken
Huisdieren welkom
Geschikt voor kinderen
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