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Creuse Nature ligt midden in
Frankrijk, slechts op één dagje
rijden vanuit Nederland.
Op het terrein van 19 ha
vindt u 100 ruime plaatsen,
op 3 sterren niveau volgens
het
nieuwe
classement,
uitstekende voorzieningen en
een gemoedelijke kleinschalige
sfeer. In de warme droge zomers
is er volop sport, spel en cultuur.
Elk jaar zijn er activiteiten voor
jong en oud zoals circuslessen,
boogschieten,
yoga,
aquagym, massages, tekenen,
beeldhouwen of pottenbakken.
In het voor- en naseizoen
is het heerlijk toeven in het
verwarmde
binnenzwembad
en is de sauna ‘s avonds gratis.
Met warm weer geniet u van het
grote buitenbad en spartelt uw
peuter in het kinderbadje.
Er zijn plaatsen met zon
en met schaduw, rustig in
het bos of bij het meer, of
dichtbij de zwembaden en de
kinderspeeltoestellen.
Het landschap rond Creuse
Nature is prachtig en ongerept,
heuvelachtig en doorsneden
met tal van riviertjes. Een
ideale
omgeving
voor
natuurliefhebbers, wandelaars
en fietsers.
Wij zijn geopend van 1 april tot
en met 31 oktober.
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Creuse Nature ligt in
een bos, verstopt tussen
de Franse pittoreske
dorpjes
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Even voorstellen :

Voorzieningen :

“

”

Creuse Nature,
een camping
met alle gemakken

Creuse Nature is van alle gemakken voorzien. We hebben een groot
buitenzwembad met een veilig ondiep gedeelte voor jonge kinderen.
Voor de allerkleinsten is er een peuterbadje dat gevuld wordt met
gezuiverd en verwarmd water uit het binnenbad. Het unieke ronde
overdekte verwarmde zwembad is altijd een succes: een weldaad
voor de spieren of een heerlijke plek voor aquagym. Onze sauna
is buiten het hoogseizoen elke dag warm en gratis (behalve voor
speciale tarieven)tussen 16.30u en 22.00u. Uiteraard beschikken we
over sanitair voor mensen met een beperking, we hebben immers
het label ‘tourisme en handicap’ . En het klinkt misschien vreemd,
maar ons sanitair en de properheid ervan is ons visitekaartje.
Degenen die van serene rust houden komen aan hun trekken aan
ons vismeertje waar je niet uitgekeken raakt op de karpers en de
prachtige waterlelies. Elke avond bieden we in het restaurant een
verrukkelijk en betaalbaar dagmenu. De bakker komt van 1 april tot
1 november elke morgen op het terrein en onze winkel is geopend
in juli en augustus. De bar of het terras zijn heerlijke plekken om al
dan niet onder het genot van een kopje koffie of een lekker drankje
een boek te lezen uit onze uitgebreide bibliotheek , spelletjes te
spelen uit de ludotheek of gezellig met andere gasten te praten.
Over vrijwel het gehele terrein is er gratis Wifi en mocht u willen
mailen maar geen computer bij u hebben dan staat er in de bar een
computer voor de gasten. Vanzelfsprekend zijn er voor kinderen
van alle leeftijden veilige speeltoestellen, we hebben een jeu de
boulesbaan, tafeltennistafels, een volleybal veld, een voetbalveld en
een boogschietbaan. Creuse Nature is 19ha natuur met naturistische
wandelpaden door het eigen bos en over het gehele terrein.

Activiteiten :

Tijdens de schoolvakanties worden allerlei activiteiten georganiseerd
zoals circusworkshops, tekenen, schilderen, beeldhouwen,
pottenbakken, spannende bosspelen en een zeepglijbaan . Voor uw
‘bien-être’ is er yoga, aquagym en kunt u een ontspannende massage
nemen. Ook vissen in ons meertje is erg populair. Elke week is er open
podium en een kampvuur. Speciaal voor de jongsten wordt er in het
hoogseizoen ‘s avonds een kleuterhalfuurtje aangeboden en zijn er
knutselactiviteiten. Voor de sportliefhebbers is er volleybal, voetbal,
tafeltennis, een jeu de bouletournooi en boogschieten onder leiding
van een gediplomeerde leraar. Op enige afstand van de camping
kan worden deelgenomen aan abseilen en kanovaren. In de nabije
omgeving liggen twee mooie rustige golfbanen. Er zijn vanaf Creuse
Nature prachtige wandelingen te maken en er kan goed gefietst
worden. De camping trekt veel mensen die het leuk vinden om samen
muziek te maken waardoor er vaak in de bar wordt gemusiceerd en
er geregeld een koor is.
We bieden gezellige gezamenlijke maaltijden rond een thema of met
regionale lekkernijen. We organiseren een aantal themaweken zoals
een natuurweek in de meivakantie, een Mahjongweek in het voorjaar,
de muziekweek half augustus, een georganiseerde busreis vanuit
Nederland eind augustus en een jazzweek eind september. Kijk voor
actuele informatie over de speciale weken op onze site of bel ons.
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Op Creuse Nature is er
voor jong en oud altijd
iets leuks te doen
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Omgeving :

Op Creuse Nature is het
volop genieten, en in de
omgeving is veel te zien

”

Creuse Nature ligt in de Limousin,
midden in Frankrijk in een prachtig
gebied, waar de zomers onder
invloed van het landklimaat zonnig
en warm zijn. De biodiversiteit
in de Creuse is uniek in Europa,
voor natturliefhebbers is dit het
paradijs. Er zijn heerlijke wandelen fietsroutes, en op korte afstand
van de camping liggen 2 golfbanen.
Behalve een ongerepte natuur
biedt de Creuse ook een schat aan
culturele bezienswaardigheden.
Verschillende mooi gerestaureerde
kastelen,
de
wereldberoemde
wandtapijten uit Aubusson en tal
van pittoreske dorpjes nodigen uit
tot een bezoek.
Leuke steden en plaatsen: Boussac
met elke week markt, Toulx Ste
Croix : mystiek uit de tijd van koning
Arthur, Montluçon, Limoges, La
Châtre, Ahun, Aubusson.
De
Pierres
Jaumâtres
gigantische keien, met spannend
bomenklimpark.
De Abdij van Prébenoît, een
gerestaureerd Cistercienzer klooster
De moulin de Freteix, een
watermolen aan de Petite Creuse.
Het Creuse-dal met karakteristieke
plaatsen vastgelegd door menig
schilder uit de School van Crozant
Museum en huis van de beroemde
schrijfster
George
Sand,
weldoenster van Chopin.

