
LES SAULES
Camping naturiste
87130 Sussac
France
tél. +33 (0)5.55.69.64.36
www.lessaules.com

Jan Jansen & Edy Junaedy
Van Oldenbarneveldtstr. 18

1052 KA  Amsterdam
tel. +31 (0)20 682.50.77

e-mail janjansen@lessaules.com

Kamperen in de natuur, luieren, zwemmen, zonnen, wandelen...

Algemene informatie
Les Saules is een rustige sfeervolle naturistencamping op een idyllische plek, 45
km ten zuidoosten van Limoges. Het is een oase van rust in het groene hart van
Frankrijk, de Limousin. Les Saules is  4 hectare groot, en veilig en overzichtelijk
voor kinderen. Een oude boerderij, omgeven door hoge bomen, vormt het
centrale punt met bar, terras en open haard.
De camping heeft een heel natuurlijk karakter met weinig paden, maar met veel
bloemen en dieren, zoals vroedmeesterpadden, watersalamanders, smaragd-
hagedissen, kolibrievlinders en ijsvogels. Auto’s staan omwille van veiligheid en
rust geparkeerd op de parkeerplaats. 
Jong en oud kunnen er heerlijk zwemmen: op het terrein ligt een door bron-
water gevoed zwemmeer (2000 m ) met zandstrand.2

Sinds 2003 zijn wij aangesloten bij de FEN (France Espaces Naturistes). 
Uw gastheren zijn Jan Jansen en Edy Junaedy. Zij en hun team heten u van harte
welkom.

Voorzieningen op de camping
Capaciteit: het terrein heeft 30 ruime plaatsen met een elektrische aansluiting
voor tenten, caravans en campers (tot 6 m).
Sanitair: in een prachtig opgeknapt gebouw zijn vier toiletten en een kinder-wc,
vier douches met gratis warm water en twee koude douches, vier wastafels
voor volwassenen en één voor kinderen, drie afwasbakken, een wasmachine en
een droger. Op de wc’s hangt toiletpapier. Chemische toiletten kunnen omwille
van de goede werking van het septic systeem uitsluitend geleegd worden, indien
u een biologische toiletvloeistof gebruikt (bijv. Aqua KEM Green). Wij besteden
de uiterste zorg aan het sanitair, zodat het altijd schoon is.
Speciaal voor kinderen: in het meer is een ondiep deel afgezet, waarin kinderen
veilig kunnen spelen. Er is een leuke speelkamer vol met speelgoed, een
speelkasteel en een speeltuintje met een kinderhuisje, schommels, een zandbak,
een glijbaan, een trampoline, een wip, enz. In de bar hebben we een groot aantal
kinderboeken, die u gratis kunt lenen.
Eten en drinken: elke ochtend is er op het terrein vers brood verkrijgbaar.
Dagelijks leveren wij per plek kosteloos twee koelelementen. In de bar zijn
koele dranken en ijsjes verkrijgbaar. Twee keer per week is er een gezamenlijke
maaltijd: donderdag een Aziatische en zaterdag een Europese. Dinsdag is er een
dagmenu en zondag zijn er frites en quiche om af te halen of om te nuttigen op
het gezellige terras voor de boerderij.

Sportvoorzieningen: er zijn een tafeltennistafel, tafelvoetbalspel, een volleybal- en
badmintonbalveld, twee banen voor jeu de boules en een klimwand.
Huisdieren: vriendelijke en rustige honden zijn na overleg welkom, zonder extra
kosten.
Activiteiten: we organiseren diverse activiteiten zoals een bezoek aan de dieren op
boerderij van de buren, een pannenkoekenfestijn, knutselen, kinderdisco, open
podium, muziek- en filmavonden, wandelingen en een nachtwandeling bij volle
maan. Minimaal één keer per week maken we een kampvuur.

Verhuur
Compleet ingerichte 4 persoons huurcaravan met een grote voortent.
U hoeft alleen kussens, slaapzakken, linnengoed en handdoeken mee te nemen.

Routebeschrijving 
De camping bevindt zich op 45 km ten zuidoosten van Limoges, op 3½ km van
Sussac , Michelin Kaart 72, vouw 19, GPS 45,65138  N, 01,67861  E. Vanuit o o

Sussac wijzen borden de weg. De camping is goed bereikbaar voor auto en
caravan (zie detailkaart); tot aan het terrein loopt een asfaltweg.

Openingsperiode
De camping is geopend van 15 juni t/m 31 augustus.

Dagtarieven zomer 2009

kampeerplaats e    8,00
personen vanaf 8 jaar e    5,30
kinderen van 1-7 jaar e    3,60
baby’s tot 1 jaar  gratis
warme douches  gratis
elektriciteit 6A e    3,70
huurcaravan per week
incl. 2 personen
extra persoon (max.. 2)

e 290,-

e  25

Reserveringen
U kunt een reservering maken door
! een reserveringsformulier in te vullen en op te sturen naar ons adres in

Nederland en
! binnen 14 dagen uw aanbetaling te storten op postbankrekening 4752359

t.n.v. J.H. Jansen te Amsterdam..
Neemt s.v.p. eerst contact met ons op, als u een caravan wilt reserveren..

Voorzieningen in de omgeving
Sussac heeft een bakker, een postkantoor en een bar-restaurant. De dichtst-
bijzijnde supermarkt is in Châteauneuf-la-Forêt (10 km). Zowel in Châteauneuf-
la-Forêt als in Eymoutiers vindt de Crédit Agricole bank, waar u kunt pinnen.



Medische voorzieningen
Een arts en een apotheker vindt u in Châteauneuf-la-Forêt (10 km).

Attracties in de omgeving
! Les Saules ligt in een gevarieerd landschap met bos, weiden, en hagen. Vanaf

de camping kunt u een prachtige wandeling maken in het bos langs de oever
van de Combade.

! In de heuvelachtige en bosrijke omgeving zijn vele mooie wandel- en
ATB-routes uitgezet, waarvan u bij ons de routebeschrijving kunt krijgen.

! La Cascade des Jarrauds is een fraaie reeks watervalletjes waar jong en oud
kunnen wandelen, klauteren en baden.

! In Nedde is een interessant vlinder- en insectenmuseum (La Cité des
Insectes) voor kinderen.

! In Nedde is ook een manege waar u kunt paardrijden.
! Op 25 km afstand bevinden zich het Plateau de Millevaches en het Lac de

Vassivière met 1000 ha watersportgelegenheid. Op het Ile de Vassivière is een
museum van moderne kunst, ontworpen door Aldo Rossi.

! Vlakbij het Lac de Vassivière biedt het park D’ARBRE EN ARBRE allerlei
spannende manieren om van de ene boom naar de andere te komen.

! In Peyrat-le-Château is een ezelboerderij, les Ânes de Vassivière, die ook
tochten organiseert.

! Op 45 km afstand ligt de grote stad Limoges met zijn oude slagerswijk,
porseleinwinkels, gothische kathedraal, aquarium en Musée national Adrien
Dubouché (voor keramiek, glas, porselein), en het Musée municipal de
l'Evêché met een prachtige collectie geëmailleerde reliekkistjes en kruisen.

! Eveneens op 45 km ligt Uzerche, een prachtig stadje aan de Vézère.
! In de Limousin liggen zes van Les plus beaux Villages de France, waaronder

Treignac, Curemonte, Ségur-le-Château, Saint-Robert en Mortemart. Er zijn
vele stadjes en dorpen met een mooie Romaanse kerk, zoals St. Léonard de
Noblat, Eymoutiers, Lestards en Solignac. 

! Er is een verscheidenheid aan kastelen en musea, waaronder het kasteel van
Rochechouart met zijn befaamde museum voor moderne kunst en het
prachtig ingerichte kasteel van Bonneval in Coussac-Bonneval.

! Zeer de moeite waard is l'Espace Paul Rebeyrolle in Eymoutiers, een museum
gewijd aan de Franse kunstenaar Paul Rebeyrolle.

! Het door de Nazi's verwoeste en niet herbouwde stadje Oradour sur Glane
is een indrukwekkend oorlogsmonument.

! In Le Vigen (op ca 65 km) is het prachtige Parc du Reynou, waar meer dan
500 dieren van 110 soorten leven in halve vrijheid.

Bij uw aankomst ligt er u een pakket toeristische informatie voor u klaar.

Inlichtingen
Jan Jansen, tot 10 juni  020-682.50.77, van 10 juni t/m 31 augustus
+33 (0)5.55.69.64.36, e-mail janjansen@lessaules.com. Op onze website
www.lessaules.com vindt u alle informatie ook, maar bovendien veel foto’s.

  


