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Camping Sites
and Landscapes Au
Clos de la Chaume

Camping Au Clos de la Chaume in Corcieux.

Dollen in de ongerepte
natuur van natuurpark
Ballons des Vosges
Het is kermis in Corcieux wanneer we door het stadje op weg zijn naar Camping Sites & Landscapes Au Clos de la Chaume. Nauwelijks één kilometer buiten het centrum ligt deze sfeervolle
voor even bijna Nederlandse enclave.

Camping Au Clos de la Chaume is aangesloten bij
tal van internationale campingorganisaties.
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De eigenaren Pascaline (rechts)
en Mike (links).

Linksboven: Au Clos is een mooi overzichtelijke
camping
Rechtsboven: met een eigen jeu de boulesbaan
Linksonder: zoonlief maakt reclame voor de
wijnproefavond
Rechtsonder: over de camping stroomt
een riviertje.

C

orcieux is een stadje in de Vogezen, in de regio Grand Est. Het
ligt vijftien kilometer ten noorden van Gerardmer. Hier namen
Pascaline en Mike enkele jaren geleden de camping Au Clos de
la Chaume over van de ouders van Pascaline: Michel en Beatrice.
Maar nog steeds voelen hun ouders zich nauw betrokken bij de
dagelijkse activiteiten. De keuze van Pascaline en Mike zal de ouders zeker hebben verbaasd, tenslotte hadden beiden in Engeland
goede banen. Pascaline studeerde er talen en vond een aansprekende baan als vertaalster, terwijl Mike als commercieel manager
dik de kost verdiende. “Het was vooral de hectiek van onze banen
die ons tot deze keuze bracht. We wilden meer thuis zijn voor onze
opgroeiende kinderen. Vaak dachten we ook, hoe aantrekkelijk het
zou zijn om een eigen camping te runnen”, aldus Pascaline. “Voordeel van ons verblijf in Engeland is dat onze kinderen, Charlie en
Elisa, tweetalig zijn opgevoed.”

Rondje over de camping

Terwijl Pascaline en Mike nog even druk zijn met het helpen van
klanten, maken wij alvast een wandeling over de camping. Vanaf
de entree gaan we linksaf en komen als eerste bij het overdekte
zwembad. Het bijzondere van dit zwembad, is de glazen overkapping waarvan bij goed weer de zijbeuken opengezet worden en
het bad verandert in een buitenzwembad, maar met verwarmd
water van 27 graden. De camping heeft een oppervlakte van 4,5
hectare met een totaal van ongeveer 100 percelen. Ook beschikt
men voor de verhuur over een aantal chalets en safaritenten. De
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camping wordt omarmd door de bosrand met aan de achterkant de stroming van de rivier Le Nevré. Het water van de rivier
is zo zuiver dat je het kunt drinken. Een bewijs daarvan levert de
aanwezigheid van de waterspreeuw, een vogel die enkel wil leven
rond het aller zuiverste water. Wanneer deze vogel in de omgeving
vertoeft, weet je dat de rivier zuiver drinkwater herbergt.

Glamping Cotton Lodges

Langs de bosrand komen we bij de glamping safaritenten. De Cotton Lodge Nature tenten zijn geschikt voor twee tot vier personen
en volledig ingericht. Instapklaar voor gasten die weinig spullen
wensen mee te sjouwen en op zoek zijn naar een romantische en
sfeervolle vakantie. Ook komen we voorbij een aantal huurchalets,
voorzien van twee of drie kamers. Deze chalets kunnen van twee
tot zes personen ontvangen en zijn voorzien van een houten terras
met tuinset, zonnebed en parasol.

Veel speelmogelijkheden

Voor de kinderen heeft de camping een ruime speeltuin, met o.a.
glijbaan, een schommel, een zandbak, wiptoestellen, en tal van
klautertoestellen. Voor de grotere jeugd en de volwassenen zijn er
o.a. volleybalvelden en sportterreinen, maar ook petanquebaan
en pingpongtafels. Er is ook een speciale speelhal met tafelvoetbal, een flipperkast, een biljarttafel, elektronische spelletjes, maar
ook een bibliotheek met boeken in drie talen: Frans, Engels en
Nederlands.
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Luxe glamping ook op Camping Au Clos de la Chaume.

Camping Au Clos is een camping voor
het hele gezin.

GASTEN
FRANK EN FEMKE
UIT UTRECHT.

’S AVONDS MAKEN WE ONZE
EXTRA SFEERVERLICHTING AAN
Tijdens onze rondwandeling raken we in gesprek met Frank en Femke. Twee
Utrechtenaren die op Camping Clos de la Chaume vakantie vieren met hun kinderen Elonora en Rosafien.
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Camping Sites and Landscapes Au Clos de la Chaume
21 Rue d’Alsace,
88430 Corcieux, Frankrijk
Telefoon: +33 3 29 50 76 76
Mobiel: +33(0)6 85 19 62 55
E-mail: info@camping-closdelachaume.com
www.camping-closdelachaume.com

Sites & Paysages

Camping Au Clos de la Chaume is aangesloten bij de organisatie
Sites & Paysages. Alle aangesloten campings blijven zelfstandig
maar de organisatie geeft een extra stimulans aan de uitstraling
en de marketing. In totaal gaat het om meer dan vijftig 3 tot 5
sterren campings, gelegen in de mooiste regio’s van Frankrijk, waar
je opnieuw in verbinding kunt maken met de natuur en mensen
ontmoet die gepassioneerd zijn over hun regio’s. Een unieke ervaring als mooie herinnering samen met uw gezin, als koppel of met
vrienden.
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“We zijn eigenlijk bij toeval hier terecht gekomen. We wilden wel bewust deze
regio verkennen, maar op zoek naar een leuke camping kwamen we hier terecht.
De camping bevalt geweldig, de kinderen vermaken zich heel goed. Hier vinden
zoveel activiteiten plaats, zowel voor kinderen als voor volwassenen. Zo is er in
het seizoen elke woensdagavond het zogenaamde wijnproeven. Een bijzondere
gelegenheid om kennis te maken met andere gasten van de camping.
Frank en Femke zijn met hun eigen caravan die ze sfeervol hebben voorzien van
een ledrandverlichting. “Och weet je, het is leuk om op die manier ’s avonds als
we lekker buiten zitten wat extra sfeer te maken “, lachen beiden.

De rivier Le Nevré biedt een uitgelezen kans om lekker te spelen
in de natuur. Het houden van een kleine bootrace, het bouwen van
dammen of te spelen in het water. In het seizoen is de mini-club
vaak geopend en kan men samen met andere kinderen eekhoornhuisjes bouwen in het bos. Een activiteit waar kinderen dol op zijn.
Zo geniet men op Camping La Chaume optimaal van de natuur,
zoals ook boogschieten met een professionele monitor. Aantrekkelijk zijn ook de familiewandelingen met de berggids die zijn
gasten een ruime kijk geeft van het riante flora en fauna in deze
omgeving. Want Camping Au Clos de la Chaume bevindt zich in
het centrum van de ongerepte natuur, in het Regionaal natuurpark
Ballons des Vosges, in het hartje van Elzas-Lotharingen. Het is het
ideale vertrekpunt om de Vogezen, de Elzas en Lotharingen te
ontdekken.
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