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⇒ 6 zeer ruime kampeerplaatsen in een natuurlij-

ke omgeving  

⇒ Chambre d’hôtes (Bed & Breakfast) met eigen 

sanitaire (inclusief ontbijt) 

⇒ 1 gîte voor 4 personen 

Voor onze gasten: 

⇒ Een zwembad 

⇒ Een kleine speeltuin voor onze kleine gasten. 

⇒ Een terras en een recreatieruimte met een    

bibliotheek met boeken, tijdschriften en gezel-

schapsspelletjes. 

⇒ Een schitterend natuurlijk terrein waar u heer-

lijk tot rust kunt komen 

⇒ Een geweldige omgeving waarin veel te onder-

nemen is. 

⇒ Table d’hôtes 

Voor de honden: 

⇒ Een heerlijke zwemgelegenheid voor de grote 

en kleine zwemmer maar ook voor de pootjes-

bader. 

⇒ Veel ruimte en vrijheid voor uw hond 

⇒ Hondenoppasservice  

⇒ De mogelijkheid om trainingen en gedragthera-

pie te volgen 

⇒ Een kleine shop met hondenartikelen. 

CynoCamp Terre Neuve    
in het kort 
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