
Le Tournesol
Nous offrons vous les chambres confortables 
et Gîtes avec toutes dispositions.
Dans votre propre tente/ caravane ou 
dans les tentes de location, entièrement 
aménagées, vous pouvez camper dans 
notre camping à la ferme avec piscine.
Pour un séjour plus agréable,  vous êtes 
invités à notre Table d’Hôtes.

Le Tournesol
We offer  You comfortable bed and breakfast 
and Gîtes with all supplies you need.
With Your own tent/ caravan or in our fully 
equipped tents, You can stay on our small-
scale campsite with swimming pool.
To make Your  stay still more pleasant we  
would like to invite You at our Table d’ 
Hôtes , to let  You taste regional meals of 
the Auvergne.  

Le Tournesol
Wir bieten bequeme Zimmer und Gîtes mit 
allen Versorgungsmaterialien.
Mit eigenem Zelt oder Wohnwagen oder in 
völlig geordneten Mietzelten können Sie, 
auf unserem kleinräumigen Campingplatz 
mit Schwimmbad, kampieren. 
Zur angenehmung Ihren Aufenthalt können 
Sie unsere Table d’Hôtes vewenden.
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Le Tournesol

In het hart van Frankrijk vindt u onze 
gezellig omgebouwde boerderij Le 
Tournesol .
Wij bieden u comfortabele kamers en Gîtes 
met alle voorzieningen. 
Met eigen tent/caravan of in volledig 
ingerichte huurtenten kunt u kamperen op 
onze kleinschalige camping.
Rond het zwembad met gezellig terras is 
het goed toeven. Ook hebben wij voldoende 
speelruimte voor de kinderen.
Om uw verblijf nog aangenamer te maken 
kunt u gebruik maken van onze verrukkelijke 
“Table d’Hôtes” . Waarbij u kennis maakt 
met de regionale specialiteiten.

Omgeving

In de omgeving van LeTournesol  vindt u 
het afwisselende landschap met weidse 
landerijen, riviervalleien en eeuwenoude 
bossen.
Een perfecte omgeving voor wandelaars 
en fietsers of mountainbikers. 
De vele bezienswaardigheden in de 
Auvergne bieden alle mogelijkheden voor 
een boeiende vakantie.
Het indrukwekkende vulkanenlandschap 
ronde de Puy de Dôme, het attractiepark 
Vulcania bij Clermont Ferrand, de Thermen 
in Vichy, de Gorges de la Sioule en het 
Forêt de Tronçais, zijn een bezoek meer 
dan waard.

In de nabije omgeving zijn er voldoende 
mogelijkheden voor sportieve activiteiten 
zoals klimmen, zwemmen, langlaufen, 
golfen, wandelen, mountainbiken, 
paardrijden, tennissen en kanoën.

Accommodatie

Wij hebben verschillende twee tot vier 
persoonskamers met toilet en douche. 
Tevens hebben we een aantal ruime Gîtes 
voor vier tot acht personen.  

Op de camping staat een blokhut voor twee 
personen, eventueel uit te breiden met 
een tweepersoons bijzettent. Ook kunnen 
wij een volledig ingerichte zespersoons 
tent voor u verzorgen. In overleg kunnen 
wij, voor grotere groepen, accommodatie 
bieden voor maximaal 18 personen.
 


