Frankrijk domaine safaritent

safaritent-kindvriendelijk
domaine Frankrijk safaritent

Ambiance is een rustige, kindvriendelijke camping op de grens
van de Limousin met de Berry. Dat is zo'n 4 uur onder Parijs.
Stijlvol ingericht met vakantiehuisjes, safaritenten en luxe huurtenten.

Luxe accommodaties voor 't hele gezin
De meeste van de bungalowtenten en van de Safaritenten staan rond het overzichtelijke grasveld met
speelgelegenheid voor de kinderen en met aan de rand het verwarmde zwembad van 11 x 6 x 1,40 m.
De chalets en de overige tenten kijken uit over de weiden en over de beek de Vauvre. Vanaf de eerste
minuut genieten de kinderen van de ruimte en jijzelf geniet ongestoord van de rust.
Vanaf half juli houden we wekelijks, op een extra weide, het kampvuur aan de beek. De kinderen bakken
marshmallows en worstjes boven het vuur. Wij schenken er een glaasje wijn of frisdrank.
Voor suggesties om een uitstapje te maken, voor een fris biertje, een ijsje of een lekkere fles wijn loop je
even de receptie binnen. Je kunt er bovendien pizza’s bestellen, jeu-de-boules ballen lenen, en je kunt er
je was laten doen. In het sanitair is altijd warm water voor de douches, de wastafels in individuele cabines
en er zijn europese toiletten.
Dagelijks komt de lokale bakker met z’n verse brood, croissants, pains au chocolat, etc. op het terrein.

Rust en romantiek
En wanneer bij het zingen van de krekels de dag overgaat in nacht, en de sterrenhemel zich in volle
pracht opent. . . . rust is niet uit te leggen, die beleef je.
Je bent van harte welkom.
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