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Le Marcassin de Saint Aubin 

655 Route des Pièces Grandes 

F-24250 St. Aubin de Nabirat 

Tel:+31614106390 

campingmarcassin@gmail.com 

www.lemarcassin.fr 

Lat: 44.725020 

Long: 1.285561 

Naturistencamping Le Marcassin in 

de Dordogne: daar ben je er even 

helemaal uit. Een plek om te genieten 

en niets te moeten. Rust en ruimte. 

De Dordogne is een mooi, 

heuvelachtig landschap waar je lekker 

kunt wandelen, fietsen of hardlopen. 

Of neerstrijken op een terrasje van 

zo’n typisch Frans dorpje, of lekker 

een dagje bij de tent. Dat boek lezen 

waar je steeds maar niet aan toe 

kwam, even zwemmen, een ijsje eten, 

een praatje maken op het terras. 

Kortom, tot jezelf komen, voelen dat 

je blij bent met het leven of stilstaan 

bij hoe je het leven toch nog een 

beetje anders wilt. Camping Le 

Marcassin biedt je hiervoor de ideale 

omgeving. 

Twee filmpjes van Le Marcassin: een 

rondleiding 

(https://www.youtube.com/watch?v=yBJ6jmZONsw) 

en le Marcassin vanuit de lucht 

(https://youtu.be/HZtpJg2gkzY) 

Over naturistencamping Le 

Marcassin 

Waar ooit een boerderij stond, 

genieten nu naturisten van dit mooi, 

natuurlijk en rustig stukje Frankrijk. 

Een kleinschalige, rustige, sfeervolle 

naturistencamping in het zuidoosten 

van de Dordogne op de grens met de 

Lot. Het terrein van 1,3 hectare is 

speels en natuurlijk ingericht. De 

plekken zijn ruim en groen, 

schaduwrijk of juist met veel zon, 

voor elk wat wils. 

Naturistencamping Le Marcassin 

heeft 21 kampeerplaatsen en 

verhuurt drie volledig ingerichte 

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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chaletjes. Eén van de drie heeft een 

eigen toilet en douche. De andere 

twee maken gebruik van het dichtbij 

gelegen sanitair van de camping en 

zijn daarom ook goedkoper. Er zijn 

verder twee volledig ingerichte 

Karsten tenten te huur. 

Le Marcassin richt zich niet specifiek 

op kinderen. Ouders met kinderen 

zijn van harte welkom, maar de 

camping heeft geen voorzieningen 

voor kinderen.  

Faciliteiten naturistencamping Le 

Marcassin 

Le Marcassin heeft twee 

sanitairgebouwtjes. Eén met 4 

douches, wastafels en drie WC’s. 

Daarnaast een klein gebouwtje dat 

geschikt is voor minder-validen. In 

het aangename zwembad (12 x 6 m., 

1.40 m diep) kun je lekker afkoelen, 

om daarna op het terras een drankje 

te drinken, een ijsje te eten of even 

onderuit op een ligstoel.  

Omgeving naturistencamping Le 

Marcassin 

De Dordogne is mooi, maar de 

omgeving dichtbij Le Marcassin is het 

allermooist, vinden de eigenaren. 

Vlakbij het prachtige plaatsje Domme, 

waar je hoog boven de rivier de 

Dordogne een prachtige uitzicht 

hebt. Vanuit Carsac kun je lekker een 

middagje kanoën naar Cenac, Beynac 

met zijn prachtige kasteel is vlakbij, 

het gezellige stadje Sarlat op een half 

uurtje en op drie kwartier rijden de 

middeleeuwse steden Montpazier en 

Rocamadour. Verder Les Eyzies met 

grotten waar vroeger Neanderthalers 

woonden. Als je een wandelaar of 

fietser bent dan hoef je nergens heen 

met de auto: direct de poort uit kun je 

je hart ophalen, wandelend over 

kleine paadjes en fietsend over 

verkeersarme, heuvelachtige wegen 

met prachtige uitzichten. De 

bibliotheek ligt vol met tips op elk 

gebied en je kunt er ook een boek 

lenen. 

Kortom: van harte welkom in dit 

naturistisch paradijsje! Dit plekje 

blijft altijd, in welke vorm dan ook, en 

de eigenaren voelen zich passanten 

die er voor mogen zorgen en het een 

beetje hun kleur mogen geven, samen 

met hun gasten. 

Algemeen 

NFN / INF lidmaatschap niet 

verplicht 

Plaats voor tenten 

Plaats voor caravans 

Plaats voor campers 

Oppervlakte (ha): 1,5 

Aantal plaatsen: 21 

Aantal plaatsen met elektra: 21 

Alle plaatsen hebben elektriciteit 

Verhuur accommodaties 

Auto's op apart parkeerterrein 

Internet 

Aangepast sanitair voor 

mindervaliden 

WIFI / internet 

WIFI / internet gratis 

Faciliteiten 

Koelkast / diepvries voor algemeen 

gebruik 

Zwembad 

Eten en drinken 

Gezamenlijke maaltijden (één of meer 

keren per week) 

Bar 

Verkoop vers brood 

Diversen 

Nederlands gesproken 

Engels gesproken 

Duits gesproken 

Frans gesproken 

Alleengaanden welkom 

Huisdieren welkom 
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