
                             Savigné-sous-Le-Lude 
               Gîte de L'Aunay-Lubin                     Camping de L'Aunay-Lubin 
 

 

 
 

 

Kamperen op de boerderij, www.VEKABO.nl  Frankrijk, Savigné-sous-Le-Lude  in driehoek Angers, Tours, Le Mans 

  Contact informatie en adres 

 

 

  L'Aunay-Lubin  
  Anja, Luutze & Sébastien van der Hoff-de Bruijn  
  72800 Savigné-sous-le-Lude  
  France 
 
 

  tel/fax/antw.app.: vanuit NL 0033 243-45 89 15 

 

  e-mail: anyadebruijn@wanadoo.fr 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

  De omgeving 
 

Het lichtglooiend landschap is bijzonder geschikt om per fiets 
te verkennen, uitgebreide wandel mogelijkheden oa de 
routes GR 35 & GR 36  (op 8 km). Wat dacht je van  
kanotochten over de Loir ! Fietsen, kano's en kajaks zijn te 
huur in La Flèche Voor de wat groteren komt skeeleren in 
aanmerking op de geasfalteerde oude spoorbaan nabij le 
Lude en la Flêche. In deze kasteel-rijke streek is in het 
seizoen het bewoonde kasteel van Le Lude te bezoeken. 
Een dagje stad! Op één uur rijden de keus uit Le Mans, 
Tours of Angers. Golfen kan in Baugé (heuvelachtig terrein, 
met natuurlijke beek).  De 3e zondag in juni is het 'festival de 
vélo' waar u 160 km. autovrij kunt fietsen langs de Loire. In 
Le Lude is ook het zwembad, met grote glijbaan. 
 

  Kasteel Le Lude 
 

  Accommodatie aanbod: 
 

 

 

 

 

Self-Catering: 1 huisje(s)/appartement(en), 4 pers  
Camping: 6 plaatsen 6 tent(en)  

. 
Talen: NL, FR, DE, UK  

.   
Gîte seizoen: hele jaar  
Prijs: huisje € 250 pw;  

.  
Camping open maanden juli en augustus    
Prijs: staanplaats tent  €2  
Prijs: p/persoon  €3        v.b. Gezin 2 knd 4*3 €+2 € =14 € p/n 

  Boerderij en landerijen 
 
 

De boerderij ligt heel rustig, maar niet afgelegen, in de Loire-
streek. Sinds 1996 wordt hier biologisch gewerkt, met een 
biologisch-dynamisch accent. Gemengd bedrijf met ~45  
melkkoeien en akkerbouw. Huisdieren, o.a. poes enkele 
pony’s en een koppel Marans kippen, die prachtige rood/ 
bruine eieren leggen. De boerderij, ruim 100 ha groot, wordt 
doorkruist door een beekje, waarlangs gelegen de natuurlijke 
graslanden. Naast de grond voor granen, mais en 
zonnebloemen zijn er enkele hectares privé-bos. Ook is er 
een biologische moestuin. Er zijn overblijfselen gevonden van 
een ondergrondse gang uit de Gallo-Romeinse tijd. Zowel 
rustzoekers, sportievelingen als cultuurliefhebbers komen hier 
aan hun trekken. Ook kinderen kunnen zich hier prima 
vermaken, als het regent desnoods in de schuur.       

 

  De Gîte 
 

Onafhankelijk van de hoofdwoning gesitueerd. 
De gîte, 4 persoons ( eventueel derde kind mogelijk )  
bestaat uit open keuken/zitkamer, 2 slaapkamers, en 
douche,wc, wastafel ( totaal oppervlak 60 m² ) 
Voorzien van een wasmachine. 
Voor de gîte ligt een (af te sluiten) grasveldje met tuinset.  
 
foto: Gîte, heeft naar  links uitzicht naar de melkstal. 
Helemaal rechts op de foto zie je de boerderij-woning. 
 

 

 
 

  De Camping 
 

Kamperen (6 staanplaatsen, zonder elektriciteit) kunt u waar 
u maar wilt op de boerderij! Het meest centraal ligt de 
boomgaard(electriciteit op aanvraag) De sanitaire 
voorzieningen zijn eenvoudig, maar schoon. Er zijn geen 
speeltoestellen kant & klaar, maar onze ervaring is dat de 
kinderen met de door ons aangegeven grenzen heel goed 
hun eigen spel & constructies kunnen creëren, tot grote 
vreugde van henzelf en hun ouders. Halfwilde pruimpjes 
plukken in de hagen! Pannekoekjes bakken van het 
zelfgemalen meel, op de vuurplaats! 
Voor gezamelijk gebruik, is er een koelkast beschikbaar. 
 
Honden i.o.m. Niet roken in gemeenschappelijke ruimtes 

 

  Vakantie huisje / Gîte, 4 pers  
  Camping: 6 plaatsen voor tent(en)  
  
.  
  Talen: NL, FR, DE, UK  

.   
  Gîte seizoen: hele jaar  
  Prijs: huisje € 250 pw;  

.  
  Camping open maanden juli en augustus     
  Prijs: staanplaats tent  €2  
  Prijs: p/persoon  €3        v.b. Gezin 2 knd 4*3 €+2 € =14 € p/n 


