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Camping Les Saules
Camping Les Saules
87130 Sussac
Tel:+33 (0) 555696436
info@lessaules.com
www.lessaules.com
Lat: 45.651380
Long: 1.678610
Beste Vrienden en Gasten van Les
Saules!
Camping Les Saules is verkocht. Wij
gaan met ‘pensioen’.
Met ingang van het nieuwe seizoen
2018 is Les Saules GEEN
naturistenterrein meer. Wij zijn ervan
overtuigd dat de nieuwe eigenaren,
Michel van Maanen en Laura Vogel en
hun beide kinderen, er met veel
enthousiasme een geweldige camping
van zullen maken waar de gasten zich
heel erg thuis zullen voelen. Wij
vragen jullie dan ook het ‘Petit
Paradis’ Les Saules bij
niet-naturistische vrienden en
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kennissen onder hun aandacht te
brengen!!!
Rest ons alle vrienden en gasten die
ons en Les Saules met een bezoek
vereerd hebben te danken! Ook de
vrijwilligers die ons zo geweldig
meegeholpen hebben willen we niet
vergeten! Het was een geweldige
tijd.
Wellicht tot ziens op een nieuwe
plek! Merci et au revoir, Hans en
Gaby
Voorheen een naturistencamping en
dus gelegen in een waar paradijs in
de Haut Vienne in Frankrijk. De
camping is net overgenomen door de
familie van Maanen-Vogel. Laura en
Michel en hun twee kinderen willen
dit paradijsje in ere houden, maar dan
nu als een zogenaamde
‘kleedcamping’. Vanaf mei 2018
heten zij u van harte welkom op deze

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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kleine familiecamping met 40
plaatsen voor tenten en caravans.
De camping werd voorheen op
ZOOVER op 9,4 gewaardeerd en
Laura en Michel willen deze score
behouden of zelfs overtreffen…
Begin januari komt er een nieuwe
website. Wilt u meer info of wilt u nu
al reserveren, dan kan dat door een
e-mail te sturen naar
info@lessaules.com of naar
resultancy@hotmail.com.
Algemeen
NFN / INF lidmaatschap niet
verplicht
Plaats voor tenten
Plaats voor caravans
Oppervlakte (ha): 4
Aantal plaatsen: 30
Aantal plaatsen met elektra: 30
Verhuur accommodaties
Auto's op apart parkeerterrein
Aangepast sanitair voor
mindervaliden
WIFI / internet
Faciliteiten
Meer (geschikt om te zwemmen)
Eten en drinken
Gezamenlijke maaltijden (één of meer
keren per week)
Bar
Verkoop vers brood
Activiteiten
Georganiseerde activiteiten voor
kinderen
Diversen
Nederlands gesproken
Alleengaanden welkom
Huisdieren welkom
Geschikt voor kinderen
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