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Mini-camping,  

Gîte (vakantiehuisje),  
Chambre- & Table d hôte 

Geniet met ons mee………. 

van de stilte, de natuur, het ongerepte 

Franse platteland en alle dieren en het 

lekker eten wat daarbij hoort. 

Een drankje drinken met een boekje op 

een luie stoel in ’t zonnetje of actief met 

de kano de rivier de Sioule af, 

boswandelingen maken en daarna 

genieten van een heerlijke maaltijd en 

een kampvuur met drankje na... 

 

Rust & natuur op het 
Franse platteland Les Fayes 

Waar rust heel 

gewoon is….. 

LES FAYES 
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Mogelijkheden 

Onze mini-camping heeft ca. 6 ruime plaatsen, allen  

met  vrij uitzicht op de bossen, de Puy-de-Dôme, het 

berggebied (tot 1880 m.) van de Sancy/Le Mont Dore 

en de weilanden met de stoere witte Charolais koeien.  

  

Fijn is dat je niet een krap douche-hokje hoeft te 

douchen, maar er zijn voor de kampeerders twee ruime 

badkamers beschikbaar, waarvan 1 met een apart toilet 

en 1 is toegankelijk voor rolstoelers.                       

Warm water én toiletpapier is bij de prijs inbegrepen.   

Op één van de mooiste plekjes van het terrein staat een 

huurcaravan (een romantische oldtimer met echt 

glazen ramen en weinig kunststof van binnen) volledig 

ingericht incl. beddengoed. Voor een korte overnachting 

hebben we een ingerichte huurtent en een  leuke 

klapcaravan, beide geschikt voor 2 personen. Een 

ontbijtje erbij is ook mogelijk, zodat je de dag erna 

heerlijk uitgerust verder kunt reizen. 

Wanneer onze Gîte (vakantiehuisje voor max. 4 

personen, gezellig romantisch huisje met eigen terras, 

alle info op www.gitelesfayes.info) niet verhuurd is, 

bieden wij u mogelijkheden voor chambre d’hôte (2 

kamers, max. 2 personen per kamer) met  ’s-ochtends 

een uitgebreid ontbijt met o.a. krakend vers brood, een 

eitje van onze eigen kippen en zelfgemaakte jam. 

  

Verder zijn er mogelijkheden voor  Table d’hôte (mee-

eten met de pot, 4 gangen, gezellig met z’n allen aan 

een lange  tafel in de ‘Grange’ of in ons  gezellige 

‘eetkamertje’’ in ons huis),  ontbijt, picknick, bestellen 

van vers brood en croissants, BBQ en kampvuur, 

wandel-, fiets-, GPS- en auto- en motortochten, lenen 

van lees- en stripboeken. Gratis gebruik van 

kampeerderskoelkast ! 

Honden zijn zeer welkom én gratis! 

Ons thema is 

échte rust… dus geen animatie, geen kinderen…… 

(zie onze ‘uitgangspunten’ op onze website). 

 

 

 

 

            

    Waar ?  

 

LES FAYES is een fermette (boerderijtje) met een 

vierkant  stuk grond, behorende bij het dorpje 

Gouttières in departement 63 (Puy-de-Dôme) van 

regio de Auvergne, streek Les Combrailles. 

Op 5 km rijden vindt u het authentieke dorp Saint 

Gervais d’Auvergne met een bank, postkantoor, 

leuke winkeltjes, goede restaurants,  zwem/vis-meer 

met strandjes etc. Iets verder (13 km. ) vindt u in 

Saint Eloy-les-Mines 2 grote supermarkten (Lidl en 

Carrefour)  en diverse winkels, cafeetjes, 

restaurants, brocante-winkel en ook een 

recreatiemeer met strand en eettentje. etc. 

In de nabije omgeving vindt u o.a.:  naald- en 

loofbossen, weilanden, meren, riviertjes, 

watervallen, heuvels, bergen, het vulkaangebied, 

authentieke dorpjes, cultuur, markten, brocantes en 

vooral veel natuur en activiteiten (zwemmen, 

kanoën, fietsen, paardrijden, parapenten, survival, 

etc.). Leuke grotere steden zijn Clermont-Ferrand, 

Riom, Vichy en Montluçon. 

Op ons terrein staat een ‘info-caravannetje’ met alle 

kaarten, folders, boeken, routes (wandel, fiets of 

auto/motor) van/over de omgeving vlakbij en wat 

verder weg.  

 

Les Fayes  -  Mini-camping  (kleine groene camping) - huurcaravan  - gîte - chambre d’hôte -  table d’hôte     

In de herfst is het prachtig met de vele kleuren in de 
bossen en de vaak nog aangename temperaturen.. 

 

Voor verdere informatie 

verwijzen wij u naar onze 

website: 

www.lesfayes.info 

Voor vragen kunt u ons              

e-mailen: 

info@lesfayes.info 
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