
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Simplifier 
l’informatique 

 

 

www.camping-le-clos-auroy.com 
 

 

 

 

 

  Op de gehele camping 

 

  Véél te zien en mooi natuurschoon 

  Véél water plezier 

 

 Uw vakantie adres! 

 

Siège social: Orcet Le Cendre (Puy de dôme) 399.974.385 R.C.S.Clermont Ferrand. 

Siret: 399.974.385.00011 APE: 552c T.V.A. FR.90.39.99.74.385 

15 rue de la Narse 
63670 Orcet 

Tel: +33.4.73.84.26.97 
 

orcet@wanadoo.fr  
 

  En heerlijk warm 
 



 

 

ZWEMBAD, WATERGLIJBANEN,  

RIVIER ZWEMBAD, 

YACUZZIE, KINDERBAD / PIERENBAD 

EN GLIJBAAN, WATERVAL, SPUITKANONNEN 

Zwembaden en waterplezier van 26° C 
 

 

 

WATERPARK 

 

 

 

 

 

 

 

VOOR IEDEREEN IS ER WEL IETS TE 

VINDEN OM TE GAAN ONDERNEMEN 

WATERPARK 

KINDERBAD 

WATERGLIJBANEN 



 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De camping is gelegen in een prachtige 
omgeving aan het riviertje l'Auzon en 
bevindt zich op slechts 3 kilometer afstand 
van de tolvrije A-75 snelweg Clermont-Fd - 
Montpellier. Het is redelijk eenvoudig om de 
camping te bereiken. U volgt de borden 
Clermont-Ferrand. 

Als u dan na Riom gepasseerd te zijn Clermont-Ferrand binnenrijdt en de borden 
Montpellier A-75 aanhoudt, rijdt u maar een heel klein stukje door Clermont-
Ferrand. U komt dan op de tolvrije (eerst A-71) (daarna de) A-75 terecht en 
neemt daarna de afslag 4 of 5 richting Orcet. Vanaf daar is het nog ongeveer 3 
km tot de camping. Orcet en de camping staan duidelijk aangegeven zodat u niet 
hoeft te zoeken.  De camping heeft 85 staanplaatsen die zich op vier  vlakke 
verschillende 

 

 
niveaus bevinden. Alle staanplaatsen 
zijn afgebakend en hebben een 
gemiddelde oppervlakte van 100 m². 
Ook zijn ze allemaal voorzien van 
een mogelijkheid tot een elektra 
aansluiting van 10 Ampère.  Ook is 
er op het terrein een mogelijkheid om 
het afvalwater van uw camper te 
lozen en of schoon water te tanken. 
  Dieren zijn toegestaan, mits aangelijnd, ingeënt en getatoeëerd. Ze mogen niet 

alleen achter gelaten worden en moeten buiten de camping worden uitgelaten. 
Onze 2 sanitairblokken zijn nieuw en voldoen aan alle moderne eisen. Zij zijn 
verdeeld over de camping en voor iedereen gemakkelijk bereikbaar. En zijn 
voorzien van (gratis) heet water om te douchen, af te wassen of de was te doen. 
Er staan wasmachines en drogers die u tegen een geringe vergoeding kunt 
gebruiken.  
 
Het gehele terrein is omheind en 's avonds en 's nachts sfeervol verlicht wat 
prettig is voor u en uw kinderen. De camping staat onder Nederlands en Frans 
beheer. Dit kan belangrijk zijn indien u onverhoopt een dokter nodig heeft of een 
ander probleem en de franse taal niet goed beheerst. U vindt er een bar waar u 
drank, ijs en snoep kunt verkrijgen. Ook kunt u bij ons snacks afhalen of nuttigen 
in de bar of op het gezellige terras. Bij ons is géén mogelijkheid om 
levensmiddelen te kopen. Wel is in het dorp op 250 m is een winkel waar u bijna 
alles kunt kopen. In het seizoen komt de bakker om 9 uur iedere dag aan de 
camping, behalve op maandag. Ook verkopen wij ijsblokken en campinggas. Uw 
koelelementen kunt u tegen een kleine vergoeding bij ons in de vriezer leggen.  
  
Onze camping voldoet aan alle Europese ( vei l igheid ) normen. En is 
van prakt isch al le facil itei ten voorzien. Het sanitair is 's winters 
verwarmd. 

 

 

 

 
 

Beste lezer; 
 

Allereerst willen wij u bedanken voor uw interesse in onze camping. Hierbij 
informatie over onze familiecamping (leeftijd 0-14 jaar) en haar omgeving. 
 
Hij bevindt zich op een hoogte van 300 meter en op ongeveer 250 meter van het  
pittoreske dorpje Orcet. Orcet ligt 10 kilometer ten zuiden van Clermont-Ferrand. 
De afstand vanuit Utrecht is + 900 Km.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Beste lezer; 
 

Allereerst willen wij u bedanken voor uw interesse in onze camping. Hierbij 
informatie over onze familiecamping (leeftijd 0-14 jaar) en haar omgeving. 
 
Hij bevindt zich op een hoogte van 300 meter en op ongeveer 250 meter van het  
pittoreske dorpje Orcet. Orcet ligt 10 kilometer ten zuiden van Clermont-Ferrand. 
De afstand vanuit Utrecht is + 900 Km.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

de camping) en een golfbaan. Ook kunt u bij ons in 
de omgeving op vele plaatsen kanovaren, 
parachute springen en Delta vliegen. Op de 
camping zelf vindt u een groot zwembad, een 
kinderbad, waterglijbanen, een bubbelbad en een 
animatiebad (allen zijn verwarmd). Ook een 
kinderspeelplaats en ping-pong tafels. 

Deze camping is uitermate geschikt voor families met kinderen van 0 tot 14 jaar 
en voor ouderen in het voor - en naseizoen. Orcet is een klein plaatsje met 
ongeveer 2500 inwoners. Het is een middeleeuws dorpje met oude huisjes en 
smalle steegjes. Vroeger werd hier veel wijn verbouwd in deze streek en deze 
werd opgeslagen onder de huizen in de wijnkelders. Vandaar dat veel huizen in 
Orcet nog steeds een typische entree hebben 

 

In het dorp zijn nog steeds enkele 
wijnboeren die hun wijn ook aan 
particulieren verkopen. In het dorp treft 
u verschillende winkels aan, 
waaronder twee bakkers, twee 
kappers, enkele bars, een 
levensmiddelenwinkel, een 
postkantoor, een apotheek en een 
huisarts.  
. 

Orcet ligt tussen twee natuurparken in, nl. het «Parc des Volcans d'Auvergne» en, 
het «Parc Naturel Regional Livradois forez». Het «Parc des Volcans» is het 
bekendste, mede door de «Puy de Dome» van de «Tour de France». In dit unieke 
gebied met zijn bijna 80 vulkanen, vindt u kraters, beekjes, meren, rivieren, mooie 
vergezichten, Romaanse dorpjes en vele kastelen. Tevens zijn er in dit unieke 
gebied, dat bekend is door de vele archeologische vondsten, vele wandelroutes (+ 
800 km) voor u uitgezet. Een echt eldorado voor iedere natuurliefhebber en 
wandelaar.  
 
Wij beschikken over veel informatie over de omgeving en wat er allemaal te doen 
is bij ons en om ons heen. Zo hebben wij al wandelroutes en autoroutes voor u 
uitgestippeld en vertaald. Zoals u ziet is een begin voor een onvergetelijke vakantie 
al voor u gemaakt. 
 
Wij hopen u met dit schrijven voldoende te hebben ingelicht en u binnenkort op 
onze camping te mogen begroeten. Mocht u nog verdere informatie wensen dan 
kunt u ons daar altijd om verzoeken. Vergelijk onze prijs / kwaliteit ook eens met 
die van andere campings! Misschien is uw keuze dan snel gemaakt. Graag tot 
binnenkort op de familie camping « Le Clos Auroy » !! 
Hoogachtend; 
Familie van Petten. 

 

 

 

 

Gehandicapten vinden alle voorzieningen. Wij zijn het gehele jaar 
geopend. Tevens gedurende jaren al in de zomer bi jna géén vliegen 
en muggen. 
 
De meeste activiteiten bevinden zich in de nabijheid van de camping. Zo vindt u in 
een straal van 50 m een gemeente - zwembad voor kinderen tot 10jaar, een grote 
kinderspeelplaats, twee tennisbanen en een jeu de boules baan. Iets verder, in een 
straal van 500 m bevindt zich een heel groot vismeer (dagkaarten verkrijgbaar op 
de camping) en een golfbaan. Ook kunt u bij ons in de omgeving op vele plaatsen 
kanovaren, parachute springen en Delta vliegen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

  

Simplifier 
l’informatique 

Kampeer plaatsen 
 

 Deze zijn bedoeld voor uw eigen materieel en tot max. 6 personen 
toegestaan. 

 Een tweede auto is toegestaan, mits daar nog plaats voor is op de 
plaats en tegen een kleine vergoeding. Extra tenten zijn gratis maar 
onder voorwaarde dat alles op de plaats is geplaatst. 

 U heeft toegang tot modern sanitair met gratis warme douches.  
 De camping mooi aangelegd, overzichtelijk, rustig en met vele bloemen. 
 Uw dieren zijn natuurlijk welkom maar moeten wel aangelijnd blijven en 

buiten de camping worden uitgelaten.  

Al  onze kampeer  p laatsen z i jn  rond de 100 m2,  
gunst ig  ge legen,  afgebakend  en d icht  b i j  a l le  
fac i l i te i ten.  
 

Reserveren voor  aankomst  en ver t rek,  is  voor  
iedere dag van de week mogel i jk .  
 

Prijzen voor 2022 

           

 

Kijk ook eens op onze site onder: http://www.camping-le-clos-auroy.com 
 

Kortingen! Van 01/01/22 tot 03/07/22 en van 20/08/22 tot 31/12/22 
is deze 25% (Behalve over de belastingen en elektra)  

 

 

 

 

 

 

Plaats van min 100m2 voor:  
1 auto + caravan of tent + elektra 10A 33.00 €  
Extra volwassene 7.75 €  
Kind van 0 t/m 1jaar 1.60 €  
Kind van 1 t/m 3 jaar 2.80 €  
Kind van 3 t/m 10 jaar  4.95 €  
Dier 3.50 €  
Extra auto 4.00 €  
Huren van een koelkast min 3 dagen 7.50 €  
Gemeente belasting boven 18 jaar  0.60 €  
Eco bijdrage 0.50 €  
Alle prijzen zijn per dag en het gehele jaar geldig  
 

 
 

 

http://www.camping-le-clos-auroy.com/


 

 

 

  

Simplifier 
l’informatique 

Reservering contract voor een plaats op de 
camping (aan ons retourneren a.u.b.) 
 

Al  onze kampeer  p laatsen z i jn  rond de 100 m2,  
gunst ig  ge legen,  afgebakend  en d icht  b i j  a l le  
fac i l i te i ten.  
 

Reserveren?  Heel  gemakkel i jk  te doen v ia 
onze in ternet  s i te.  
 

            

 

 

 

 Naam:   ............................................................ 
Voornaam:  ............................................................ 
Adres:   ............................................................ 
Post code: ............................................................  
Plaats:  ........................................................... 
Tel:    ........................................................... 
Email:  ........................................................... 
 
Wat is uw familie compositie: 
Naam: ……………………… voornaam: ……………… leeftijd: …… 
Naam: ……………………… voornaam: ……………… leeftijd: …… 
Naam: ……………………… voornaam: ……………… leeftijd: …… 
Naam: ……………………… voornaam: ……………… leeftijd …… 
Naam: ……………………… voornaam: ……………… leeftijd: …… 
Naam ……………………… voornaam: ……………… leeftijd: …… 
 
Hiermee bevestig ik een plaats te willen reserveren op camping Le Clos 
Auroy, voor het aantal mensen zoals hier boven ingevuld.   
Voor de periode:           
Aankomst datum: .........................                     
Vertrek datum: ............................. 
 
Met mijn eigen materieel:  ......  Auto(s) ....... Caravan .......  
Familie tent  ..... Kampeer auto ....... 
 
Met mijn dier, getatoeëerd en ingeënt   ....... Honden  ....... Katten  
 
Aanbetaling:  
Totaal bedrag - belastingen x 25%= ...............  
+ reserveringskosten *20 euro  
= Totaal ................ euro. 
* Gratis voor een verblijf tijdens maart, april, mei, juni en september. 
 
Bij aankomst behoort u het totaal bedrag van uw verblijf te voldoen. Hoe 
doet u uw aanbetaling: (graag binnen 5 werkdagen) ...................................  
Met het ondertekenen van dit reservering formulier accepteer ik de 
reservering voorwaarden. (zie internet site) 
 
Datum: .................................  Handtekening: ................................ 
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Simplifier 
l’informatique 

Verhuur van de stacaravans Grand comfort-3 36.50 M2 

3 slaapkamers max. 6 personen: 
 
 1 kamer met 1 groot bed 140 x 190 (1 groot bedsprei geleverd). 
 2 kamers met 2 kleine beden 80 x 190 (4 kleine bedspreien geleverd). 
 1 kamer met zitbank, tafel en stoelen. 
 keuken met koelkast, magnetron en volledig uitgerust voor 6            

personen. 
 1 badkamer en aparte WC ruimte. 
 Houten terras van (6.00 x 2.50) overdekt met terras tafel en stoelen. 
 Lakens en hand/vaat doeken worden niet geleverd. 

Al  onze stacaravans  z i jn modern,  gunst ig  
ge legen,  met  groot  overdekt  terras  en d icht  b i j  
a l le  fac i l i te i ten.  

Reserveren is  v ia onze in ternet  s i te  on l ine zeer  
eenvoudig te  doen.  

Prijzen voor 2022 

           

 

Gemeente belastingen + 18 jaar 0.60€ per dag, Eco bijdrage 0.50€ per dag. 
Verhuur van lakenset – 10  €/pers/week 
Verhuur van kinderstoel en kinderbed - 7.50 €/week 
Eindschoonmaak 50 € 
Reserveringskosten 20 € (afhankelijk van de periode) 

Kijk ook eens op onze site onder: http://www.camping-le-clos-auroy.com 

Vanaf 650 euro 
Zie op onze internet paginas de juiste prijs. 

https://www.camping-le-clos-auroy.com 

Deze prijzen zijn per week van zat. tot zat.  tot 29/08 600 € 
prijzen zonder de belastingen 

      
 

Periode buiten hoog seizoen: April - Mei - Juni - Sept. - Okt. 
1 Week 455 € 

2 Weken 655 € 
3 Weken 910 € 

   
Per nacht (min. 2) 130 € 

Aankomst en vertrek: iedere dag van de week mogelijk 
prijzen zonder de belastingen 

 

 

 

 

 

http://www.camping-le-clos-auroy.com/


 

 

 

  

Simplifier 
l’informatique 

Verhuur van de stacaravans Grand comfort-2 36.50 M2 

2 slaapkamers max. 5 personen: 
 
 1 kamer met 1 groot bed 140 x 190 (1 groot bedsprei geleverd). 
 2 kamers met 2 kleine beden 80 x 190 (4 kleine bedspreien geleverd). 
 1 kamer met zitbank, tafel en stoelen. 
 keuken met koelkast, magnetron en volledig uitgerust voor 6            

personen. 
 1 badkamer en aparte WC ruimte. 
 Houten terras van (6.00 x 2.50) overdekt met terras tafel en stoelen. 
 Lakens en hand/vaat doeken worden niet geleverd. 

Al  onze stacaravans  z i jn modern,  gunst ig  
ge legen,  met  groot  overdekt  terras  en d icht  b i j  
a l le  fac i l i te i ten.  

Reserveren is  v ia onze in ternet  s i te  on l ine zeer  
eenvoudig te  doen.  

Prijzen voor 2022 

           

 

Gemeente belastingen + 18 jaar 0.60€ per dag, Eco bijdrage 0.50€ per dag. 
Verhuur van lakenset – 10  €/pers/week 
Verhuur van kinderstoel en kinderbed - 7.50 €/week 
Eindschoonmaak 50 € 
Reserveringskosten 20 € (afhankelijk van de periode) 

Kijk ook eens op onze site onder: http://www.camping-le-clos-auroy.com 

Vanaf 600 euro 
Zie op onze internet paginas de juiste prijs. 

https://www.camping-le-clos-auroy.com 

Deze prijzen zijn per week van zat. tot zat.  tot 29/08 600 € 
prijzen zonder de belastingen 

      
 

Periode buiten hoog seizoen: April - Mei - Juni - Sept. - Okt. 
1 Week 375 € 

2 Weken 535 € 
3 Weken 745 € 

   
Per nacht (min. 2) 120 € 

Aankomst en vertrek: iedere dag van de week mogelijk 
prijzen zonder de belastingen 

 

 

 

 

 

http://www.camping-le-clos-auroy.com/


 

 

 

  

Simplifier 
l’informatique 

Verhuur van de stacaravans Loggia 26 M2 

2 slaapkamers max. 5 personen: 
 
 1 kamer met 1 groot bed 140 x 190 (1 groot bedsprei geleverd). 
 1 kamer met 2 kleine beden 80 x 190 (2 kleine bedspreien geleverd). 
 1 kamer met zitbank, tafel en stoelen. 
 keuken met koelkast, magnetron en volledig uitgerust voor 6            

personen. 
 1 badkamer en aparte WC ruimte. 
 Houten terras van (6.00 x 2.50) overdekt met terras tafel en stoelen. 
 Lakens en hand/vaat doeken worden niet geleverd. 

Al  onze stacaravans  z i jn modern,  gunst ig  
ge legen,  met  groot  overdekt  terras  en d icht  b i j  
a l le  fac i l i te i ten.  

Reserveren is  v ia onze in ternet  s i te  on l ine zeer  
eenvoudig te  doen.  

Prijzen voor 2022 

           

 

Gemeente belastingen + 18 jaar 0.60€ per dag, Eco bijdrage 0.50€ per dag. 
Verhuur van lakenset – 10  €/pers/week 
Verhuur van kinderstoel en kinderbed - 7.50 €/week 
Eindschoonmaak 50 € 
Reserveringskosten 20 € (afhankelijk van de periode) 

Kijk ook eens op onze site onder: http://www.camping-le-clos-auroy.com 

Vanaf 500 euro 
Zie op onze internet paginas de juiste prijs. 

https://www.camping-le-clos-auroy.com 

Deze prijzen zijn per week van zat. tot zat.  tot 29/08 600 € 
prijzen zonder de belastingen 

      
 

Periode buiten hoog seizoen: April - Mei - Juni - Sept. - Okt. 
1 Week 335 € 

2 Weken 460 € 
3 Weken 640 € 

   
Per nacht (min. 2)   

105 
€ 

Aankomst en vertrek: iedere dag van de week mogelijk 
prijzen zonder de belastingen 

 

 

 

 

 

http://www.camping-le-clos-auroy.com/


 

 

 

  

Simplifier 
l’informatique 

Verhuur van de Ecolodge tenten 23 M2 

2 slaapkamers max. 5 personen: 
 
 1 kamer met 1 groot bed 140 x 190 (1 groot bedsprei geleverd). 
 1 kamer met 3 kleine beden 80 x 190 (3 kleine bedspreien geleverd). 
 1 kamer met zitbank, tafel en stoelen. 
 keuken met koelkast, magnetron en volledig uitgerust voor 5            

personen. 
 geen wc/douche en water. 
 Houten terras van (4.50 x 2.50) overdekt met terras tafel en stoelen. 
 Lakens en hand/vaat doeken worden niet geleverd. 

  

Al  onze Ecolodge tenten z i jn  modern,  gunst ig  
ge legen,  met  groot  overdekt  terras  en d icht  b i j  
a l le  fac i l i te i ten.  

Reserveren is  v ia onze in ternet  s i te  on l ine zeer  
eenvoudig te  doen.  

Prijzen voor 2022 

           

 

Gemeente belastingen + 18 jaar 0.60€ per dag, Eco bijdrage 0.50€ per dag. 
Verhuur van lakenset - 10 €/pers/week 
Verhuur van kinderstoel en kinderbed - 7.50 €/week 
Eindschoonmaak 50 € 
Reserveringskosten 20 € (afhankelijk van de periode) 

Kijk ook eens op onze site onder: http://www.camping-le-clos-auroy.com 

Prijzen vanaf 410 Euro 

zie Internet voor de juiste prijs op 
https://www.camping-le-clos-auroy.com 

Deze prijzen zijn per week van zon. tot zon.  tot 29/08 600 € 
prijzen zonder de belastingen 

      
 

Periode buiten hoog seizoen: April - Mei - Juni - Sept. - Okt. 
1 Week 260 € 

2 Weken 375 € 
3 Weken 525 € 

   
Per nacht (min. 2)   75 € 

Aankomst en vertrek: iedere dag van de week mogelijk 
prijzen zonder de belastingen 

 

 

 

 

 

http://www.camping-le-clos-auroy.com/


Plan van de camping 
 

 

Weg naar de camping  

 
GEGEVENS GPS: LATITUDE: 45,700323 LONGITUDE: 3,169202 

 

 
 


