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Aimée Porcher 

701 route du camping 

19140 Eyburie 

Tel:+33 (0) 555 732 097 

aimeeporcher@hotmail.com 

www.aimee-porcher.com 

Lat: 45.451344 

Long: 1.650091 

In de lieflijke streek de Corrèze, deel 

van de Limousin, vind u de 

kleinschalige naturistencamping 

Aimée Porcher. Hier ervaart u rust, 

ruimte en vrijheid met grote 

staanplaatsen en prachtig uitzicht op 

het centraal massief. Op ons terrein 

van ruim 17 hectare kunt u tot rust 

komen en genieten van de natuur. 

Ook kunt u zwemmen in het meer of 

de rivier de Vézère die over het 

terrein loopt. Regelmatig organiseren 

we activiteiten voor jong en oud zoals 

boogschieten, knutselen, boulen, 

avondspellen en gezamenlijke 

maaltijden. In de omgeving kunt u 

fietsen, wandeltochten maken en vele 

bijzondere stadjes bezichtigen. Wij 

verhuren ook 3 gîtes en 4 

safaritenten. We zijn geopend van 

juni tot begin september, hopelijk tot 

snel in Frankrijk! 

Algemeen 

NFN / INF lidmaatschap niet 

verplicht 

Plaats voor tenten 

Plaats voor caravans 

Plaats voor campers 

Oppervlakte (ha): 17 

Aantal plaatsen: 55 

Aantal plaatsen met elektra: 55 

Alle plaatsen hebben elektriciteit 

Verhuur accommodaties 

Auto's op apart parkeerterrein 

Internet 

Aangepast sanitair voor 

mindervaliden 

WIFI / internet gratis 

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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Faciliteiten 

Sauna 

Meer (geschikt om te zwemmen) 

Rivier (geschikt om in te zwemmen) 

Eten en drinken 

Restaurant 

Gezamenlijke maaltijden (één of meer 

keren per week) 

Bar 

Snackbar 

Winkel 

Verkoop vers brood 

Afhaalmaaltijden 

Activiteiten 

Georganiseerde activiteiten voor 

kinderen 

Georganiseerde activiteiten voor 

volwassenen 

Teken- schilder- of 

beeldhouwcursussen 

Boogschieten 

Jeu de boules 

Diversen 

Nederlands gesproken 

Engels gesproken 

Duits gesproken 

Frans gesproken 

Alleengaanden welkom 

Huisdieren welkom 

Geschikt voor kinderen 
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