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In Muhlenbach 
mag je paard mee 

op vakantie!

Zoek je een camping om je paard mee te nemen op vakantie 

en boeiende tochten te maken door de Vogezen en de Elzas? 

Dan ben je op Camping Muhlenbach in Sturzelbronn op het 

juiste adres. Op deze camping, in de noordelijke Vogezen, zijn 

alle faciliteiten voorhanden om ook je paard een aangenaam 

verblijf te garanderen. Twee van de eigenaren: Rita en Gérard 

Leppert, openbaren voor ons in enkele uren tijd de schoon-

heid van een bijzondere camping.

Centraal binnen Camping Muhlenbach ligt dit fraaie meer.



Hoewel de camping diep verscholen ligt in het heuvelland en 
Sturzelbronn niet de grote bekendheid geniet, is de camping 

gemakkelijk te bereiken. Vanuit Straatsburg neem je de afslag 
Haguenau en volg je de borden naar Niederbronn-les-Bains en 
daarna Philippsbourg. Daar ga je rechtsaf richting Neunhoffen. 
Je komt dan vanzelf in Sturzelbronn, waar je de eerste weg rechts 
neemt. Op de camping word je gastvrij ontvangen door Rita en 
Gérard Leppert.

Gérard komt ons al tegemoet met een golfkarretje en dat ter-
wijl we totaal niet gesuggereerd hebben rondgereden te willen 
worden, blijkt dit wel degelijk noodzaak. Het totale gebied waar 
de camping onderdeel van uitmaakt is liefst twaalf hectare groot 
waarvan twee hectare zijn ingericht als camping. De camping telt 
170 vaste staanplaatsen, 40 plaatsen voor caravans, 20 vakantie-
bungalows en 13 glamping tenten. De plaatsen voor de caravans 
bevinden zich rond het centraal gelegen meer. Ze zijn ruim en 
bieden een riant uitzicht op de omgeving en het meer. In dat meer 
kan gezwommen en gevist worden. Omdat aan de ene zijde een 
rivier uitmondt in het meer en het aan de andere zijde afwatert 
in een ander meer, is het stromend water. Hierdoor heeft men er 
geen last van muggen en is het water altijd schoon en fris en veilig 
om in te zwemmen. Alle glamping en bungalows zijn voorzien van 

een berging, want zegt Gérard: “Gasten hebben zoveel spullen bij 
zich, dat ze wel behoefte hebben aan een extra berging.”

Badende paarden
We stappen in de golfkar op weg naar onze eerste verbazing. De 
eerste stop laat ons genieten van het beeld van in het meer ba-
dende paarden. Met grote halen slaan ze met hun voorpoten door 
het water om het opspattende water over hun warme huid te laten 
lopen. Gerard: “Dit gebied wordt veel bezocht door ruiters die er 
te paard soms dagenlange tochten maken door de uitgestrekte 
bossen. Wij bieden hen onderdak in caravans, tenten chalets of 
in het op de heuvel gelegen hotel. Ook in groepsverband zijn er 
mogelijkheden om op een gezellige manier met elkaar door te 
brengen. Voor de paarden hebben we speciale arrangementen, 
inclusief paddocks. Indien ze daar prijs op stellen bieden we een 
volledige verzorging voor de paarden aan”.

Vismogelijkheden
In het meer zit voldoende vis, waaronder karpers, forellen en snoe-
ken. De benodigde visvergunning koop je bij de receptie. Ook 
gelden er strenge voorschriften voor de wijze waarop gevist mag 
worden en met welk aas. De receptionisten vertellen er alles over. 
De vangst kan ’s avonds worden bereid op de grillplaats.
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Je kunt in de 
Elzas dagenlange 
tochten te paard 

maken.

Hoe bijzonder zo’n plekje langs het meer

Rita en Gerard voeren met twee andere stellen de directie over de camping



Een culturele trektocht door de Elzas
Een culturele trektocht te paard door de Elzas blijkt bijzonder populair. Het zijn tochten langs 
wijnkelders, wijngaarden en wijngronden. Want de Elzas staat bekend om zijn wijncultuur, 
maar het bergachtige gebied met zijn talrijke plateau’s nodigt uit tot galopperen. Je verblijft 
een aantal nachten op het paardrijcentrum en brengt dagen door in omliggende plaatsen. 
Maar overal is het goed toeven, want de Elzas kent vanwege haar strenge winters een stevige, 
maar overheerlijke keuken.

Romantisch Cabernet de Hamas
De paardenarrangementen vormen één van de speciale recreatiearrangementen binnen 
Camping Muhlenbach. Een nieuwe verblijfsmogelijkheid is het Cabernet de Hamas. Een grote 
open ruimte, afgeschermd met gordijnen die wanneer men meer privacy wenst gesloten kun-
nen worden. Een ruimte die alle faciliteiten biedt, zoals keuken, barbecue, slaap- en zitgele-
genheden, en waar men met een groep of knus met z’n tweeën of vieren een geweldige tijd 
doorbrengt. Men kan slapen in hangmatten of gezellig binnen de beschutting van de gordij-
nen.

Sfeervol Tipi-tentendorp
Bijzonder is ook het Tipi-tentendorpje Le Petit Village, een complete tuin met twaalf tenten 
die in een ruime kring staan opgesteld. Centraal in het tentendorp is de kampvuurplek. Vlakbij 
is ook de grote speeltuin. De locatie is, mede door zijn prachtige Tipi-tenten en zijn sociale 
opstelling, heel bijzonder waardoor het een sterk groepsgevoel geeft. Elke tent heeft zijn 
eigen terrastafel met zitbank.

Luxe wellnesspark
Als we verder gaan, komen we voorbij de huurchalets, de Pipo woonwagen, maar naast het 
Tipi-tentendorp wacht de volgende luxe verrassing: het wellnesspark, die men per groep of 
gezin, of lekker met zijn tweeën 2,5 uur kan huren. Centraal opgesteld de zonnebank en daar 
rond omheen de saunacabines, jacuzzi, rustruimte en omkleedruimte. Zeker bij avond, wan-
neer de zon verdwijnt achter de bergen en de speciale verlichting wordt ontstoken, roept het 
zeer romantische sferen op.
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Linksboven: Het hoog gelegen hotel bij  
de camping 

Rechtsboven: de heerlijke relaxruimte
Linksonder: paarden kunnen baden in het meer
Rechtsonder: een fraai terras bij het restaurant.

De luxe wellness-accommodatie is 
volledig privé af te huren.



Tal van speelattracties
Bijna aan het einde van onze rondtocht valt ons oog op de 
talrijke speeltoestellen. Kinderen zullen zich hier nooit verve-
len. Camping Muhlenbach kent verder een restaurant met een 
uitgebreide dinerkaart, een minimarkt, een pizza- en snackloca-
tie. De camping straalt vooral rust uit. Het zal dan ook niemand 
verbazen dat een groot aantal bezoekers komen om van de rust 
te genieten, van de overweldigende natuur in dit Frans-Duitse 
grensgebied en van wandelen, fietsen en wintersport. Bijzondere 
attracties in de omgeving zijn o.a. Tepacap, een avontuurlijk klim-
park en in het stadjes Bitche kan men onder andere een bezoek 
brengen aan de Jardin pour la Paix. Maar het meest indrukwek-
kend blijft de variëteit aan verblijfsmogelijkheden en de manier 
waarop deze worden gepresenteerd. Camping Muhlenbach 
verdient absoluut een aanbeveling.
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Camping Muhlenbach
10 Route de la Muhlenbach,

57230 Sturzelbronn, Frankrijk
Telefoon: +33 3 87 06 20 15

info@camping-muhlenbach.com
www.camping-muhlenbach.com

Pirmasens

Tweebruggen

Bitche

Rodalben

Surbourg

Wernersberg

Mertzwiller

Bundenthal

Reichshoffen

Leimen

Lemberg

Soultz-sous-
Forêts

Hornbach

Wilgartswiesen

Maßweiler

Eppenbrunn

Erfweiler

Gundershoffen

Dellfeld Merzalben

Fischbach bei
Dahn

8
10

427

D662

D662

D620

Pfälzer
Wald

P.N.R. des
Vosges du Nord
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7

Ook kinderen kunnen 
zich optimaal  
vermaken op 

Camping Muhlenbach

De camping ligt midden in een 
bosrijke omgeving

Dompelbad en relaxstoelen als 
onderdeel van de wellness

Er zijn ook luxe glamping 
tenten aanwezig


