Bienvenue sur le site du
camping « Le Pré du Moulin »
***
19150 Laguenne - Corrèze - France
tel/fax: 0033 (0)5 55 26 21 96
email: camping@lepredumoulin.com
internet: www.lepredumoulin.com

Camping «Le Pré du Moulin» biedt een kampeervakantie te midden van een prachtige natuur, is rustig gelegen
en heeft veel ruimte. De hoge kwaliteitseisen voor een ***-camping staan al vele jaren in ons vaandel.
De camping ligt in het hart van de Corrèze, in een bosrijke omgeving en aan de oever van een riviertje.
Het terrein is vlak, de 22 kampeerplaatsen zijn 100 tot 150m2 groot en veelal door heggen van elkaar
gescheiden. Een waarborg voor veel privacy.
De camping ligt op een hoogte van 300m in de heuvels, maar is gemakkelijk per auto, caravan of camper
bereikbaar. Vanaf de N1120, een verbindingsweg welke door het dorp Laguenne loopt, is het nog slechts
1 km rijden over een onverharde weg. Een grote supermarkt vindt u in Laguenne op slechts 5 minuten rijden
vanaf de camping. De Engelse eigenaren willen u graag de gewenste informatie verstrekken.
Alle kampeerplaatsen zijn voorzien van een elektriciteitaansluiting van 6A. Op het terrein zijn drie barbecues
voor algemeen gebruik beschikbaar. Bij de receptie bevindt zich een telefooncel.
De camping is geopend van 1 april tot 1 oktober.
Vakantiegangers die niet over een eigen kampeeruitrusting beschikken kunnen hun intrek nemen in één van
onze twee huurchalets. De chalets die half in het bos zijn gesitueerd, zijn per week te huren.
De vele kleine authentieke dorpen, te midden van een bosrijke omgeving, maken de Corrèze een waar paradijs
voor de actieve natuurliefhebber en hun kinderen.
Bijzonderheden:
• Engelse leiding
• rust, ruimte, natuur en recreatie
• comfort van een driesterren camping
• 22 toeristische plaatsen à 100 - 150 m2
• parkeergelegenheid bij tent of caravan
• zwembad op het terrein
• camping restaurant
• dagelijks verse baguettes en croissants
• grote supermarkt op 5 minuten rijden
• verhuur chalets
• wasmachine
• speelmogelijkheden voor kinderen
• openbare telefooncel bij receptie.

Campingtarieven per nacht:
• kampeerplaats (1 auto + caravan/tent of camper)
• volwassene (en kinderen vanaf 8 jaar)
• kinderen (van 2 tot 8 jaar)
• kinderen (van 0 tot 2) jaar
• elektriciteit 6 A
• huisdier (toestemming vereist)
• 2e auto
• bezoeker.
Chalettarieven per week:
• chalet 3 (2 volw. + 1 kind)
• chalet 4 (3 volw.).

€ 7,50
€ 5,50
€ 3,00
Gratis
€ 2,50
€ 1,50
€ 2,50
€ 2,50

€ 250,=
€ 280,=

Route Bij Parijs de blauwe borden Bordeaux volgen daarna de A10 richting Orléans. Bij Orléans de A71 richting
Vierzon/Limoges nemen. Bij Vierzon volgt u de A20 richting Limoges. Ca. 65 km voorbij Limoges verlaat u de
snelweg (afrit 45) en volgt u de N1120 richting Tulle. In Tulle blijft u de N1120 volgen richting Argentat. In
Laguenne na 300 meter linksaf op een semi-verharde weg van circa 1 km.

