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NatuurCultuur Ontspanning



Op camping La Chauderie zijn 75 kampeer-
plaatsen voor caravans, tenten of campers. 

Daarnaast staan er 5 mini chalets en zijn er 
5 luxe ingerichte tenten. 

Alle ruime kampeerplaatsen zijn voorzien 
van elektriciteit. 

La Burande

Mini Chalet

Op slechts 900 meter lopen is een meer 
waar je lekker kan zwemmen en/of relaxen.
Familiecamping La Chauderie ligt aan het 
riviertje La Burande. Op het terrein is een 
waterval. 

Op de camping is een gezellig terras voor 
een lekker hapje en drankje. Ook is er elke  
ochtend vers gebakken brood. 

Welkom op Camping La Chauderie. 
Onze camping ligt bij het dorp 
‘La Tour-d’Auvergne’, in de regio Auvergne. 
Op 4,5 uur rijden vanaf Parijs in het 
midden van Frankrijk. 

Zeer veel en erg goed aangegeven wandel-
routes, geweldige faciliteiten voor 
mountainbikers en uitdagende tochten 
voor sportieve fietsers is slechts een greep 
uit de activiteiten in de directe omgeving 
van onze camping. Wil je ‘niets’ doen dan 
kan dat natuurlijk ook.

Welkom



Mini Chalet

Natuur is één van de troeven van het 
departement Puy-de-Dôme. In dit gebied 
liggen wel 80 slapende vulkanen verspreid 
over een gebied van zo’n 40 vierkante 
kilometer. 
Je vindt hier de mooiste meren van de Au-
vergne, dit zijn vaak oude vulkaankraters 
gevuld met water en omringd door bossen.

De plaatsen La Bourboule, Le Mont Dore, 
Bort-les-Orgues, Besse et Saint Anastaise 
en Clermont Ferrand zijn dichtbij en zeker 
het bezoeken waard.

Omgeving

WaNdeleN
Vanaf de camping starten er verschillende 
wandelroutes. Korte lichte wandelingen, 
maar ook de wandelaar die op zoek is naar 
een (flinke) uitdaging kan aan de slag. 

Onze camping ligt tegen het Massif du 
Sancy aan.

fietseN
Toerfietsers die niet van klimmen houden, 
liefhebbers van racefietsen, allroad fietsers 
of ATB’ers en echte topsporters, voor ieder-
een is hier een geschikte route te vinden.

Over vlakten en door dalen, via kloven en 
door het hoogland, over geringe afstand of 
via de talloze bergpassen die Auvergne rijk 
is, er is altijd een route die bij je past.

Fietsen

Clermont Ferrand



CampiNg la Chauderie
Route de Besse
63680
La Tour-d’ Auvergne
info@la-chauderie.com
www.la-chauderie.com
(+31) 6 - 33 785 345

sameNgevat
Of je nu op familiecamping ‘La Chauderie’ 
komt om te wandelen , fietsen, MTB-en, 
motorrijden, paardrijden, lekker eten, 
ontspannen, een bezoek te brengen aan 
de thermen in La Bourboule, de markt in 
Bort les Orgues te bezoeken of een boek te 
lezen. Je hoeft je bij ons geen moment te 
vervelen.. 

Graag tot ziens, 
Wendy Osinga & Ronald Ton

Waterval bij de camping

Tot ziens

Kampvuur
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