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Camping Millefleurs 3 Etoiles
Camping Millefleurs 3 Etoiles
Le Tuilier
09120 Le Tuilier, Gudas
Tel:+33 (0)561607756
millefleurs08@gmail.com
www.camping-millefleurs.com
Lat: 42.992695
Long: 1.678303
Een kleine, zeer rustige camping van
26 hectare, met heuvels, bossen en
weilanden en natuurlijk "1001
bloemen". Millefleurs ligt vlakbij
Spanje en Andorra met uitzicht op de
Pyreneeën in de nog ongerepte
natuur.
Ontdek de Katharenstreek, de
ondergrondse rivieren, de grotten en
de pittoreske en historische steden
Mirepoix, Foix of Carcassonne.
Het naturistenparadijs Millefleurs
heeft 45 ruime en vlakke plaatsen op
gras of in het bos, verhuur (3
caravans voor 2 personen, 2
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safaritenten voor 5 personen en 1
stacaravan voor 4 personen). Al deze
sites hebben een elektrische
aansluiting. Naast deze
kampeerplaatsen is er op het terrein
voldoende ruimte om met tent /
caravan op een andere locatie te
kamperen en de natuur te verkennen.
U heeft 3 naturistenpaden op de
camping aan de kant van de berg
waar u een panoramisch uitzicht
heeft op de bergen. Je kunt je
terugtrekken in het bos, in een
hangmat en een boek lezen of
genieten van de stilte en de natuur.
Alle plaatsen zijn goed bereikbaar
voor caravan en camper. Open van 1
april tot 31 oktober.
Reserveren is niet nodig, maar wel
aanbevolen. Taal bij de receptie:
Frans en Engels. Huisdieren zijn
welkom. Ook geschikt voor mensen
met een handicap.

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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Voorzieningen
Veel zon of schaduw op diverse
plekken. Je hebt ook een
pingpongtafel, een bibliotheek, een
snack + gedeelde diners (twee keer
per week), een verwarmd zwembad,
een houtgestookte sauna, jeu de
boules baan, WiFi internet, gratis
invriezen van ijspakken en een
koelkast ter beschikking van de
gasten . Veel mogelijkheden voor
wandelen en fietsen in de regio.
Afstand tot centrum van stad / dorp:
5-8 km. Dichtbij openbaar vervoer 7
km.
Algemeen
NFN / INF lidmaatschap niet
verplicht
Plaats voor tenten
Plaats voor caravans
Plaats voor campers
Oppervlakte (ha): 26
Aantal plaatsen: 40
Aantal plaatsen met elektra: 35
Verhuur accommodaties
Auto's op apart parkeerterrein
WIFI / internet
Aangepast sanitair voor
mindervaliden
Faciliteiten
Koelkast / diepvries voor algemeen
gebruik
Sauna
Zwembad
Eten en drinken
Restaurant
Gezamenlijke maaltijden (één of meer
keren per week)
Bar
Snackbar
Verkoop vers brood
Diversen
Engels gesproken
Frans gesproken
Alleengaanden welkom
Huisdieren welkom
Geschikt voor kinderen
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