
 

 

 

  

 

  

 

   

 

Kampeerboerderij La Source: Natuurlijk genieten 
 
Kampeerboerderij La Source ligt 3 km van het dorpje Faverolles in de 
Cantal (Auvergne) aan een groot stuwmeer bij het Viaduc de Garabit 
(brug gemaakt als voorstudie op de Eifeltoren), op een hoogte van bijna 
1000 meter. De afstand vanaf Utrecht is 965 km. 

De Cantal is fraai gebied in het Centraal Massief met allerlei 
watersportmogelijkheden. Ook liefhebbers van natuur, rust en mooie 
wandelingen kunnen hier hun hart ophalen.  

Op de boerderij is ook van alles te doen en mee te maken. Als er 
belangstelling voor is trekken we er samen met de gasten op uit om 
bijzondere wandelingen te maken. Ook hebben we een ponykar waarmee 
we soms ritjes maken. 

We proberen zo verantwoord mogelijk met de natuur om te gaan en 
vragen onze gasten dat ook te doen. Wij verbouwen groenten en fruit en 
maken onze eigen wijn en jam. Ook kun u eieren en honing kopen. 

Naast de toeristische activiteiten van de familie van Ee begeleiden zij ook 
jongeren uit Nederland. (www.eventjesfrankrijk.nl) 

Kleinschalige, rustige, groene kampeerwei: 

• Campingplaatsen (Max. 10 op 1 ha) Eventueel voorzien van 
stroom  

• Uitstekende sanitaire voorzieningen (3 douches, 3 wc’s etc.) 

• Speciaal voor groepen: Multifunctionele ruimte met grote 
keuken te huur 

Een sfeervol authentiek vakantiehuisje  
(gite 2 a 4 pers.): 

• Volledig en luxe ingericht keukentje voor 4 personen 

• Met luchtverwarming en  gezellige houtkachel 

• Gehele jaar door te huur  

• Buiten de schoolvakanties is er mogelijkheid voor logies met 
ontbijt 

Overige mogelijkheden: 

• Paard mee op vakantie: Voor de gasten op onze camping of in ons 
vakantiehuisje is er nu de mogelijkheid om eigen pony of paard mee te 
nemen op vakantie. 

• Wintervakantie: Wij wonen op slechts 45 minuten rijden van een 
zeer uitgebreid skigebied tussen de 1250m-1850m hoogte, dat 
goedkoper is dan de Alpen. (http://www.lelioran.com) 

 

Kampeerboerderij La Source 

Jan, Jenneke, Bram, Roos en Marieke van Ee 
Pouzols 15320 Faverolles 
Email:  jennekevanee@wanadoo.fr 
    Vanuit Frankrijk  Vanuit Nederland 
Telefoon: 0471234906   0033471234906 
Telefoon:  0471234150   0033471234150 

Bezoek ook onze website: 
http://www.campinglasource.uitfrankrijk.nl


