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•  Breda richting België/Antwerpen A1/E19
•  Antwerpen ring via de oostkant
•  Gent (Gand)/Kortrijk/Lille(Rijsel) E17
•  Kortrijk /Lille (Rijsel) E17
•  Parijs (Paris)A1/E17
•  A1 aanhouden, gaat over op E15 richting 

Parijs
•  Voor Parijs richting Bordeaux A3/A86
•  Na Parijs A10/E5 richting Orleans/Vierzon
•  Vierzon A71/E9
•  Toulouse A20
•  Op de A20, afslag 20 Eguzon
•  Einde afrit; rechts richting Eguzon
•  Na 8,5 km, midden in Eguzon, 
 het dorpsplein  recht oversteken
•  Na 300 meter links.
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Routebeschrijving

Lac d’Eguzon

Waterglijbaan bij Lac d’Eguzon

Familie H.J. Smit
1 Rue Yves Choplin

36270 Eguzon - Frankrijk
Tel.: 02 54 47 44 85

E-mail:info@campinglagarenne.eu



 

 

Parijs

Eguzon

Amsterdam

www.campinglagarenne.euwww.campinglagarenne.eu

•  Prendre la direction de Bordeaux A3/A86

•  Après Paris, prendre A10/E5 
  direction Orléans/Vierzon

•  Prendre la direction de Toulouse A20
    
•  Sortie 20 Eguzon

• Après 9 Km, place d’Eguzon          
 avec l’Office du Tourisme à droite

•  Prendre la rue qui descend
  rue Athanase Bassinet

• Camping La Garenne situé à 300 m 
 sur la droite 
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Itinéraire

Famille H.J. Smit
1 Rue Yves Choplin

36270 Eguzon - France
Tel.: 02 54 47 44 85

E-mail:info@campinglagarenne.eu
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Gezinscamping La Garenne staat voor: 
privacy,rust en ruimte. Wij bieden 60 ruime plaatsen 
van ±100 m2 met elektra (6 amp), geen vaste plaat-
sen, totaal 64 plaatsen.
In het laagseizoen is er verwarmd sanitair.

Wel kamperen, maar niet in een tent?
Wij verhuren 4 compleet ingerichte stacaravans. 
Deze zijn voorzien van tuinset, koelkast, bestek 
en servies voor 4 tot 6 personen, hoofdkussen en 
dekbed. U moet zelf zorgen voor linnengoed zoals 
hand-/theedoeken, dekbedovertrekken en onder- 
lakens. De camping is voorzien van modern sanitair 
dat driemaal per dag wordt schoongemaakt. Daar-
naast is er een camperstortplaats met tapkraan.

Ook bieden wij onze gas-
ten Wifi hotspot. Voor de 
kinderen zijn er speelplek-
ken op de camping waar 
ze o.a. kunnen tafel- 
tennissen/schommelen 
enz. Op het midden van 
het terrein is een sportveld 
en een heerlijk zwembad. 
De bar en animatieruimte 
zijn gezellige ontmoetings-
plekken waar u een drank-
je kunt nuttigen, tevens is 
er een snackbar aanwezig 
in de boerderij.

La Garenne heeft een  
eigen recreatieprogramma. 
Het team zorgt voor  
verschillende activiteiten  
in het hoogseizoen.  
Daarnaast is er de knutsel-
club voor de kinderen. 

Op slechts 300 meter ligt 
het centrum van Eguzon.  
U vindt daar een super-
markt, bakker, slager en 
verschillende restaurants.
En dit alles op loopafstand! 
Verder is er een disco-
theek, VVV-kantoor,  
postkantoor en allerlei  
medische voorzieningen  
te vinden.

Activiteiten:

•  Zwemmen in Lac  
d’Eguzon met strand-
wacht, speeltoestellen, 
waterglijbaan en leuke 
thema’s

•  Waterfietsen bij het 
strand van Chambon

•  Kanoën en kayacken
•  Zeilen en surfen
•  Watersportcursussen
  voor groepen en particulieren
•  Rondvaarten
•  Vissen/vistochten
•  fietsroutes en ATB routes
•  Mooie wandelroutes, ook voor meerdere dagen
•  Paardrijden 
  (manege op 16 km vanaf de camping)
•  Subtropisch zwemparadijs op ± 20 km afstand

Bezienswaardigheden:

•  In de plaats Eguzon is er elk jaar, op 14 juli en  
15 augustus, een gezellige braderie. 

•  Crozant: 
  hier staan ruïnes die zijn overgebleven uit de 

middeleeuwen.
•  Barage d’Eguzon (stuwmeer): 
  een enorm bouwwerk met een geweldig uitzicht!
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Le Camping familial La Garenne signifie intimité, 
repos et espace. Il offre des emplacements  
spacieux de 100m² pour votre tente et voiture.  
Si vous le souhaitez, vous pouvez disposer 6 Amp 
d’électricité         
En basse-saison, les sanitaires sont chauffés 

Camper mais pas dans une tente? 
Nous louons également des mobiles-homes  
entièrement èquipés :meubles de jardin, frigo,  
assiettes et couverts pour 4 à 6 personnes,  
couvertures et oreillers. Il suffit d’apporter essuies 
et draps.’

Les sanitaires sont très modernes et nettoyés  
3 fois par jour. Il y a des emplacements de  
camping-cars. 

L’internet pendant les  
vacances n’est plus un 
problème. 
Les internautes  
peuvent se brancher le 
Wifi Hotspot. Beaucoup 
d’activités vous attendent 
à La Garenne. Pour les  
enfants, il y a une plaine 
de jeux avec balançoires  
et tables de ping-pong. 
Près de la superbe  
piscine se trouve le  
terrain de volley. Le bar 
(possibilité de boissons et 
de snacks) est un agréable 
endroit pour se rencontrer.

La Garenne a son propre 
programme d’activités 
récréatives. L’équipe 
d’animation organise des 
compétitions de sport.
Le club pour petit enfants. 
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Environs

Le camping est à 300 m  
du centre d’ Eguzon où  
on peut trouver tous  
les commerces:  
boulangeries, boucherie, 
fleuristes, banque, poste, 
pharmacien, super U,  
restaurants, librairie, etc.  
Il y a également une  
discothèque.

Activités:
•   Nager au Lac d’Eguzon 

avec plage aménagée, 
baignade surveillée et 
toboggan aquatique.  

•  Pédalo à la plage de 
Chambon

•   Canoë et kayak
•   Voile et planche-à-voile
•  Cours d’activités 
  nautiques pour groupes 

ou particuliers
•  Pêche
•   Location de bateaux et matériel de ski nautique
•   (ATB) route 
•   Belles randonnées, même pour
  plusieurs jours  
•   Equitation - manège à 16 km 
•  Piscine, centre aquatique et bassin ludique  

(rivière à courant, banquette à bulles,  
toboggan, etc.) à 20 km

Curiosités
•  Eguzon :Braderie annuelle le 14 Juillet et  

le 15 Août Fête de la châtaigne début  
novembre

•  Barrage: vue splendide
•  Crozant: ruines de la forteresse du Moyen-Age
•  Gargilesse: Classé plus beau village de France, 

et maison de vacances de George Sand.


