
Marcillac-la-Croisille

Camping

LacLac
LIMOUSIN
CORREZE

Plattegrond

Locaties die een bezoekje waard zijn

Camping du Lac
28 route du Viaduc

19320 Marcillac-la-Croisille
(+33) 05 55 27 81 38 

campingdulac19@wanadoo.fr

www.aquadis-loisirs.com

Plattegrond

Camping

Rots van Busatier en de Tuinen van Bardot (7 km) • Kasteel van Sédières 
en zijn festival (6 km) • Watervallen van Gimel (15 km) • Tuinen van Sothys 
(20 km) • Kasteel van Ventadour (25 km) • Middeleeuwse boerderijen in 
Saint Privat (28 km) • De Torens van Merle in Saint Geniez ô Merle (33 km) 
• Druipsteengrot Gouffre de Padirac (73 km) • Collonges–la-Rouge (68 km) 
• Rocamadour (120 km)

Evenementen in de streek
Festival op het Kasteel van Sédières in Clergoux, van juni tot september 
(6 km) • Licht- en Geluidshow van Gimel-les-Cascades in juli • Festival 
van Ventadour in juli (25 km) • Muziekfestival «Nuits de Nacre» van Tulle in 
september (25 km) • Festival van Luzège van eind juli tot eind augustus (39 km)

Op de camping
Activiteiten op de camping
Jeu de boulesbaan • Badminton • Recreatieruimte met TV en spelletjes • 
Kinderspeeltuin • Vissen in het meer • Ping-pong • Wandelpaden

Faciliteiten op de camping
Activiteiten in juli-augustus • Gratis wifi  in de TV zaal • TV zaal met biblio-
theek • Wandelroutes op aanvraag • Kinderclub 1 à 2 keer per week in 
juli-augustus • Wasruimte tegen betaling met wasmachine, droogtrommel, 
strijk- planken en ijzers • Campingwinkeltje aan de receptie • Brood en 
luxe broodjes • Babyspullen te leen • Camper serviceplaatsen

Geopend van
maart tot oktober

Bereikbaarheid 
Vanuit Tulle: de D978 richting 
Marcillac-la- Croisille nemen. 
In Marcillac-la- Croisille, 
richting lac de la Valette 
volgen. Ongeveer 2 km 
doorrijden.  
GPS coördinaten
45.269416, 2.009016

du

in
o

re
 g

ro
u
pe

 I
m

pr
es

si
o

n
 -

 T
él

. 0
3 

86
 7

1 
05

 7
0 

- 
N

e 
pa

s 
je

te
r 

su
r 

la
 v

oi
e 

pu
bl

iq
ue



Marcillac-la-Croisille ligt in Corrèze, op steenworp 
afstand van de kloof Gorges de la Dordogne, 
tussen het massief Les Monédières en Argentat, 
en zal u verrassen met zijn adembenemende 
landschappen. Met zijn keurmerk «Groen Oord» 
(station vert) is hier voor ieder wat wils, of u nu 
een waaghals bent of gewoon wilt wandelen! 
Het meer van la Valette biedt verschillende 
watersportactiviteiten, en vele wandelpaden 
waardoor u de bijzondere schoonheid van de 
Corréze bossen kunt ontdekken. Voor vissers 
zullen de vredige meren en grillige rivieren in de 
streek een betoverende belevenis zijn. 

Deze camping met direct toegang tot het strand 
van het meer van la Valette beschikt over 100 ruime 
staanplaatsen, op een terrein van 3,5 hectares. In 
een schitterend park vol bomen met uitzicht op 
het meer, hebben wij voor u kampeerplaatsen, 
of huuraccommodaties van alle comfort voorzien 
(stacaravan, chalet en mini-chalet). Kom weer 
helemaal bij in het hart van de natuur, en beleef 
een onvergetelijke vakantie!

Camping du
Welkom op 

Lac
8 stacaravans • 26 m² - 4/6 personen• 1 kamer met 2 eenpersoonsbedden 80x190 cm• 1 kamer met tweepersoonsbed 140x190 cm• Plaats voor ledikantje
• Ingerichte keuken
• Salon met slaapbank 130x180 cm
• Badkamer met douche en apart toilet• Elektrische verwarming in ieder vertrek• Half overdekt, houten terras
• Tuinmeubilair

5 stacaravans • 25 m² - 5 personen• 1 kamer met 3 eenpersoonsbedden 80x190 cm• 1 kamer met tweepersoonsbed 140x190 cm• Ingerichte keuken
• Badkamer met douche en toilet
• 1 elektrische verwarming + 1 bijverwarming• Half overdekt, houten terras
• Tuinmeubilair

9 chalets comfort • 44.5 m² - 5/7 personen• 1 kamer met 3 eenpersoonsbedden 80x190 cm• 1 kamer met tweepersoonsbed 140x190 cm• Ingerichte keuken
• Salon met slaapbank 130x180 cm
• Badkamer met douche en apart toilet• Elektrische verwarming in ieder vertrek• Overdekt, houten terras
• Tuinmeubilair

3 mini-chalets Anaïs* • 6 m² - 2 personen• 1 schuifbed 140x190 cm
• Ingerichte kookhoek
• Salon met tafel en stoelen
• 1 elektrische verwarming
• Overdekt, houten terras
• Tuinmeubilair

17 mini-chalets Isabelle* • 12 m² - 4 personen•  1 kamer met 1 stapelbed 70x190 cm
+ 1 schuifbed 140x190 cm

• Ingerichte kookhoek
• Salon met tafel en stoelen
• 1 elektrische verwarming
• Overdekt, houten terras
• Tuinmeubilair

3 mini-chalets Olga* • 17 m² - 5 personen• 2 schuifbedden 140x190 cm op de begane grond• 1 eenpersoonsbed 70x190 cm op de tussenverdieping• Ingerichte kookhoek
• Salon met tafel en stoelen
• 1 elektrische verwarming
• Overdekt, houten terras
• Tuinmeubilair
*De mini-chalets hebben geen sanitair of tappunt.

Onze accommodaties


