Domaine Le Portrait is a quiet and secluded naturist campsite in
the South Charente on the border with the Dordogne.
You will find our site nestling amongst fields of maize and
sunflowers, in the beautiful countryside of the region,
criss-crossed with numerous cycle tracks and footpaths. A perfect
place to enjoy nature and seclusion, “naturusten” in Dutch!
Our beautiful situated 8 acre site offers plenty of space on which
to park your caravan or tent. There is even space for some tents
in our orchard. Most pitches have electricity.
If you are travelling without your own accommodation, we have a
two berth caravan and 2-4 berth tent for rent. Also available is a
2 person wooden chalet complete with kitchen and bathroom.
Domaine Le Portrait has a beautiful swimming pool and a
“petanque court.” Also free Wifi. We speak English.

Le Portrait • 16390 Saint-Séverin • France

Open from May to mid September. See our website for current
information and other enquiries or bookings: www.leportrait.nu.
Or call us at 0033 (0)9 60 07 43 16

Le Domaine “Le Portrait” est un terrain de camping naturiste,
situé dans un environnement très calme en Sud Charente à la
limite de la Dordogne.
Venez découvrir notre site bordé de champs de maïs et de
tournesols. La campagne autour est sillonnée par des sentiers où
on peut faire de jolies promenades en vélo ou à pied en toute
tranquillité.
Notre site à la fois calme, silencieux et discret, vous offre
beaucoup d’espace pour mettre votre caravane ou votre tente.
Il y aussi des emplacements au verger pour les tentes.
Et si vous n’avez ni tente ni caravane, vous avez la possibilité de
louer soit une caravane pour 2, une tente pour 2 à 4 personnes
ou un chalet pour 2 personnes avec cuisine et salle de bain.
le Domaine “Le Portrait” dispose également d’une belle piscine et
d’un terrain de pétanque. Wifi gratuit. Nous parlons français.
Ouvert de mai à mi septembre. Voir notre site-web pour toute
information actuelle ou renseignements : www.leportrait.nu.
Ou téléphonez au 09 60 07 43 16.

camping • chalet • tent • caravan

Domaine Le Portrait is een rustig gelegen naturistencamping in
de Sud-Charente, op de grens met de Dordogne. De Charente,
minder bekend, dus ook minder toeristisch, maar zeer zeker de
moeite waard!

Er is een nieuw en modern sanitairgebouw, met binnen- en
buitendouches. Hierin is ook een mindervaliden sanitair
ondergebracht. Tevens is er een gezamenlijke ruimte met zitje,
koel-/ vriesruimte voor de gasten en een bibliotheek is
aanwezig. Dagelijks is er vers brood, verse Portrait-eitjes en
homemade lekkernijen.

Er is een redelijk hoogteverschil op het terrein, maar zeker niet
ongeschikt voor mindervaliden. Neem voor meer
informatie hierover contact met ons op. Honden zijn toegestaan,
mits aangelijnd.
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Aubeterre-sur-Dronne

Geopend van mei t/m half september. Kijk voor de juiste periode
en actuele informatie op onze website: www.leportrait.nu of
bel Frankrijk 0033 (0)9 60 07 43 16.
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Heeft u zelf geen kampeermiddel, dan kunt u onze 2-persoons
caravan of onze 4-persoons De Waard tent (vergrote Zilvermeeuw)
huren. Ook hebben wij een 2-persoons houten chalet met
keuken, slaapkamer en eigen douche en toilet beschikbaar.
De camping ligt op 1,5 uur van Bordeaux en 3 kwartier van
Angoulême met haar prachtige wijn- en cognacgebieden.
In de (directe) omgeving zijn golfterreinen te vinden en het is een
heerlijk glooiend en heuvelachtig gebied om (stevig) te fietsen.
De Dronne loopt in de buurt dus o.a. kanoën is mogelijk vanuit
een van de “plus beau villages” Aubeterre-sur-Dronne.
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Het terrein is 4 hectare groot en biedt u alle mogelijkheid om
een heerlijk plekje te zoeken. Kleinere tenten kunnen ook in de
boomgaard.

Op Domaine Le Portrait ga je “uit eten op de camping”: bijna
dagelijks is het mogelijk in te schrijven voor een heerlijk
3-gangen menu. Er is een buiten zwembad, een pétanquebaan
en verder veel ruimte, waaronder een heerlijke boomgaard.
Nagenoeg alle plekken beschikken over elektra en er is gratis
wifi.
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U vindt ons midden tussen de zonnebloem- en maïsvelden met
mooie fiets- en wandelroutes in de directe omgeving. Dat
betekent dus genieten van de natuur en de rust,
kortom “naturusten”.
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Rust, ruimte en vergezichten

Wim en Tineke Ellenbroek
Le Portrait
16390 Saint-Séverin • France
T : 0033 (0)9 60 07 43 16
E : www.leportrait.nu
I : info@leportrait.eu

