
Landschap, 
rust, sereniteit 

en ontspanning 

Op de camping 
• Overdekt en verwarmd zwembad, 
• Strand/meer op 200 m, 
  Directe toegang vanaf camping. 
• In de avond : 

Wij bieden u een concert of een 
avond nachtzwemmen, een  
cocktail avond met of zonder  
alcohol en een regionale  
maaltijd. 

• Overdag : Jeu de boules, 
Animatie voor kinderen in de  
ochtend behalve op zaterdag en  
zondag en tevens andere  
activiteiten… 

Snack bar      Brood     Jeu de boules Sanitaire Speeltuin 

Strand Zwembad Creditcard Wasmachine Volley 

Waterfietsen, kano, jetski, bananenboot, 
etc… 
Avontuurpark, Kasteel de Val en 
verschillende wandel en toeristische 
routes. 

Berg en thermale dorpen, de Mont dore, 
typisch bergdorpje aan de voet van Puy de 
Sancy biedt u alle faciliteiten en activiteiten 
die u zonder limiet kan benutten, ee 
inmens 360° panorama wacht op u. 

Geklasseerd Grand Site de France, 
de Puy Mary heeft een harde en 
gemarkeerde weg die u naar een 
panoramische tafel leidt met een 
schitterend uitzicht. En niet te vergeten, 
Salers, een trekpleister van de regio, het 
is één van de mooiste dorpen van 
Frankrijk. 

Bort-Les-Orgues Lanobre 
PUY-DE-DÖME 

CORRÈZE 
Mauriac 

Parc des volcans 
   d’Auvergne 

Puy Mary 
  1783 

Salers 
Murat 

Allanche 
HAUTE-LOIRE 

A75-E11 
Plomb du cantal St Flour 
     1855 

Aurillac 

LOT AVEYRON LOZÈRE 

Externe 
activiteiten 
• Elke week, hoog en zomer  
seizoen : 
  - dagtochten per kano met  
barbecue, 
  - Quad tochten. 

   Camping le lac de la Siauve 
 Rue du camping - 15270 Lanobre 
       Tél. : 04 71 40 31 85 
campinglelacdelasiauve@orange.fr 

In de omgeving 

www.camping-lac-siauve.fr Midden in de 
Auvergne 



 

Camping 

Le Lac de la Siauve 

Onze 3 sterren camping beschikt 
over 220 staanplaatsen en 48 
huurobjecten op 10 Ha natuur met 
een uniek panoramisch uitzicht op 
het meer van Bort les Orgues 

Welkom op de 

Staanplaatsen 
Onze staanplaatsen zijn ruim, schaduwrijk, gedeeltelijke 
schaduw, in de zon en sommige tegenover het meer. U 
waardeert de rust en natuur. 

Accommodaties 
Chalets en Mobilhomes, onze accommodaties zijn 
volledig uitgerust, koelkast, 2 kookplaten, 
koffiezetapparaat, service, kussens en dekens. 

Tot uw beschikking 
• Tafeltennis 
• Billard 
• Tafelvoetbal 
• Kasteel springkussen 
• Jeu de boules baan met 6 
terreinen 
• Speeltuin 

Faciliteiten 
• Overdekt en verwarmd zwembad, 
• Toegang tot het meer via de camping, 
• Strand onder toezicht tijdens de zomer, 
• 2 pontons beschikbaar voor huur met helling 
 voor boot of jetski. 
• Voetbalveld 
• Gratis tennisbaan op 3km van de camping. 


