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Rust, ruimte en actie in natuurgebied in Frankrijk
Een veelzijdige vakantiebestemming waar
alles anders is……

www.camping-parc-de-la-brenne.eu

Ontdek het prachtige natuurgebied La Brenne in sfeervol
Frankrijk, net boven de Dordogne (8 uur rijden van Utrecht).
We zijn hier in “het land van de duizend meren”.

Vanaf
40 euro per
nacht

Camping Parc de la Brenne
Waan jezelf in een decor van verschillende geuren en kleuren
als je hier wandelt, ﬁetst, vist of lekker aan het relaxen bent.
Regionaal Natuurpark van de Brenne is bovendien één van de
beste gebieden in Frankrijk om vogels te kijken. Het gebied is
bezaaid met duizenden kleine meertjes die ontzettend veel
zang- en watervogels aantrekken. Hier is de natuur en de
authentieke franse sfeer ongerept gebleven. Opvallend is de
immense stilte en ruimte! Alles is rustig, geluid van auto’s
ontbreekt, geen spoor van industrie.
Hier ervaart u totale ontspanning…
Het vakantiepark op de middeleeuwse kloosterboerderij Domaine de Puylagorge is
zeer ruim opgezet (5.5ha) met luxe safaritenten XXL, gezellige kampeerbungalows en
ruime kampeerplekken. Voor mindervaliden ook zeer geschikt!
Onze locatie is ongeëvenaard waar je alles kunt vinden, van goed eten tot een geweldig
uitzicht. Wat dacht je van die indrukwekkende sterrenhemel die je hier ziet? Er zijn
direct vanuit de camping kilometers prachtige wandel-, ﬁets-, paardrijroutes. Het
department Indre heeft zich ten doel gesteld het mooiste ﬁetsdepartement van
Frankrijk te worden!

Sanitair
Wij zijn erg nauwkeurig met het onderhoud, het schoonmaken en
schoonhouden van ons sanitair.

Vanaf
60 euro per
nacht

Safaritent

Kampeerbungalow

De safaritenten xxl hebben drie slaapgedeeltes met uitstekende bedden en
een ruim woongedeelte met gezellige
eethoek, volledig ingerichte keuken en
grote veranda.

De sfeervolle kampeerbungalow is een
hele gezellige, vriendelijke manier van
kamperen. De grote zeshoekige ruimte
is ingericht met lekkere bedden, een
woondeel, een open keuken met een
overdekt terras met loungeset.

Er is een fantastisch verwarmd zwembad, jacuzzi,
bar- en restaurant, sportterreinen, jeu de boulesbanen,
snoezelruimte en kinderboerderij.
pp vanaf
11,25 per
nacht

Kamperen met Hulp
Heb jij of een van je gezinsleden een beperking, dan hoeft je dat niet af te remmen
om bij ons van je vakantie te genieten We hebben alles in huis om hieraan bij te
kunnen dragen!
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pp vanaf
24,50 per
nacht

Kampeerplaatsen

Chambre d’hôtes

De camping is zeer ruim opgezet. De
meeste staanplaatsen zijn 200m2 en
voorzien van stroompunt. U kunt bij
ons verschillende zaken huren zoals
koelkast, picknicktafel, hoog-laagbed
en tillift.

U verblijft in één van onze
accommodaties en ontbijt ‘
s-morgens in het gezellige restaurant
of op het terras met een heerlijke
verse croissant met schitterend
uitzicht op de vallei!

