Corbès-Thoiras 30140 Anduze – France



00 33 4 66 61 73 10

 00 33 4 66 61 60 74

info@campingcp.com
www.camping-cevennes-provence.com

Mevrouw, Mijnheer,

Wij hebben uw informatieaanvraag over onze camping ontvangen en bedanken u voor
uw belangstelling.
Danielle Marais, Karine en Gilles, Nathalie, Lionel en Céline staan voor eventuele
informatie voor u klaar.
In afwachting van het genoegen u op Camping "Cévennes-Provence" te ontvangen,
groeten wij u vriendelijk.

Mention Tourisme - Arrêté préfectoral n°94 –015BRT du 26/04/1994

SARL au capital de 250.000 € - SIRET 320 528 979 000 18 RCS Nîmes – code APE 552C

ISABELLE ontvangt u hier van 15 april tot 17 september 2017.
De kampwinkel opent van begin april tot half september en biedt naast
de gebruikelijke artikelen ook voordelige verse boerderijproducten.

Camping Cévennes Provence heeft het kwaliteitsmerk
« Qualité Sud de France » verkregen als aanvulling op het
“Camping Qualité” kwaliteitsmerk dat we sinds 2006 mogen
voeren.

Onze camping ligt aan de rand van het “Parc National des Cévennes” dat op
de wereldmonumentenlijst van de Unesco staat. De camping ligt binnen het
“Natura 2000 » gebied.

Camping « Cévennes-Provence » F-30140 ANDUZE
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Open van begin april tot half september,
alle dagen van de week
van 8.30 tot 12.00 en van 16:30 tot 19:30 uur

Voor een maximum aan comfort en om u
volledig te laten profiteren van uw vakantie,
biedt onze winkel u een keuze aan
kwaliteitsproducten, concurrerende prijzen…
…en een glimlach !
•Levensmiddelen, vlees en vleeswaren, kaas,
frisdranken, wijnen, gedistilleerd,
diepvriesproducten, ijs, fruit, groenten,
streekproducten, brood en verse croissants.
• Regionale producten kunnen gebruikt worden op
uw kampeerplaats, thuis of om cadeau te geven:
honing, wijn, confiture, kastanje crème, olijfolie,
verse rauwe melk, kip-kalfs-varkens- en rundvlees
van de boerderij, Pélardons (geitenkaas),
cartagène (aperatief), biologisch verbouwde
appelsap en druivensap, droge worst, biologische
groenten uit de tuin van Corbès, biologisch
verbouwde wijn, tisanes…
• Drogisterij, parfumerie, speelgoed, vaatwerk,
strand- en visbenodigdheden, kampeerartikelen.
• IJsblokken, ijsklontjes, koelelementen.
• Campinggas, Butagas (cube).
• Genormaliseerde haspels, verschillende
verloopstekkers en snoeren.
• Franse en buitenlandse dagbladen en
tijdschriften.
• Michelin kaarten, gidsen voor toeristen en
wandelkaarten.
• Ansichtkaarten, postzegels.
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Tot 22:30 uur: CCP1, CCP2, CCP3:
- Met eigen materiaal
- Met onze laptop (gratis gebruik).
Wi-Fi langzaam aan het eind van de dag door een
groot aantal gebruikers.
Wij raden u aan s’ochtends of s’middags aan te
sluiten.
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De stroomaansluiting is op 0-25 m. van de
staanplaats. Voldoende kabel meebrengen, met
blauwe EURO stekker (ook voor eventueel
gehuurde koelkast).

Camping « Cévennes-Provence » F-30140 ANDUZE
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Open van 15 april tot 17 september 2017
Geniet van alle mogelijke alcoholische en non
alcoholische drankjes, ijsjes, pannenkoeken,
desserts, pizza’s, vleesgerechten, samengestelde
salades, patat frites, kindermenu, menu
van de dag op onze mooie terrassen,
buiten of overdekt.
Verkoop van sigaretten in de bar.

Alles om op het terras te gebruiken of om
mee te nemen.
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Prijs en programma van de activiteiten bij de
receptie:
• Massages, wellness en energie:
Ontspanningsmassages op een massagetafel, met
of zonder essentiële oliën (Voor iedereen:
volwassenen, zwangere vrouwen, jonge kinderen)
• Pottenbakken, Hatha yoga, boogschieten,
poneyrijden, Sportieve activiteiten, Nordic
walking.
• De kapster is op maandag ochtend op de
camping, maak uw afspraak bij de receptie.
• In 2017, 2016, 2014, 2012 en 2008 zijn er 5
sanitairgebouwen volledig gerenoveerd
• Badgelegenheid voor baby ’s in washokje n°3, n°6
en n°9 (alle andere gebruik verboden).
• Douchehokjes met twee douches; voor ouder en
kind.
•Nieuwe wasserette in 2016: 3 wasmachines met
35 minutencyclus, 1 droogtrommel (muntjes in de
winkel te koop) en 2 waskuipen met warm water
• Bij de receptie kunt u gratis zakjes ophalen voor
het opruimen van de uitwerpselen van uw hond.
• Douche voor honden in washokje n°3.
• Kampeerauto’s: U kunt gebruik maken van een
voorziening om uw afvaltanks te legen en water bij
te vullen.
•
De
camping
is
rolstoel
toegankelijk:
sanitairgebouwen, rivier, , de winkel, de bar, het
restaurant, wasserette en kapsalon…

Bij de receptie spreekt men Frans, Engels,
Nederlands en Duits.
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U kunt een plaats reserveren
vanaf
1 januari. De tarieven en voorwaarden zijn in te
zien op de receptie en op de site.
Er zijn 226 staanplaatsen voor tenten, caravans
en campers (jaarplaatsen niet mogelijk).
Er bestaat de mogelijkheid een koelkast (tabletop) te huren zolang de voorraad strekt.
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De camping is geopend van 20 maart tot 1
oktober. Dankzij het mediterranese klimaat is de
omgeving erg mooi vanaf de eerste lentedagen.
Off-season prijzen op campings en het verhuren
van chalets.
U betaalt geen reserveringskosten indien uw
verblijf valt in de periode van 20 maart tot 30
juni en van 22 augustus tot 1 oktober.
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Verschillende wandelingen op de camping zijn
mogelijk: bezoek aan « La Tour », een
signaaltoren uit de X° eeuw, het pad naar
de bron, uitzichtpunt op « le Puech »,
pad voor een wandeling met de hond.
Kleine wandelingen zijn ook te maken
vanaf de camping of Anduze als
vertrekpunt. Wandelgids te koop bij de
receptie, 5€.
Op het campingterrein staan meer dan 120
verschillende bomen en struiken. Een lijst met
namen ligt voor u klaar bij de receptie.
Gratis verse kruiden op het minigolf terrein: help
uzelf, gebruik een schaar en neem niet meer dan
u nodig heeft.
Mogelijkheid om te zwemmen in de rivier of in de
« Gorges du Gardon ».
Vissen: Visakte is verplicht en te koop bij de
receptie. (Akte voor 1 jaar, Kaart voor 7 dagen,
Kaart voor 1 dag).
Een avontuur- en survivalpark aan de rand van de
camping met parcoursen voor jong en oud.
Korting verkrijgbaar bij boeking via de
campingreceptie.
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1,5 hectare terrein voor ontspanning en spel
naast de rivier: klein voetbalveld, volleybalveld,
basketbalveld, badmintonveld, 5 picknicktafels…
Een nieuw speelterrein voor kinderen van 2 tot
12 jaar. 3 pingpongtafels.
Flipperkasten, tafelvoetbal, videospelen, biljart…
Tennisbanen en minigolfbaan met 18
holes. Prijslijst bij de receptie
verkrijgbaar (gratis in april, mei,
juni en september).
Jeu de boulesbanen verlichten tot 22. 30 met
georganiseerde wedstrijden (afhankelijk van de
periode).
Juli – augustus : een aantal evenementen
van 21:00 – 23:00 uur.

Graag zijn wij U van dienst met
alle mogelijke inlichtingen:

Adressen van artsen, garages, musea, festival,
concerten, sport, bezienswaardigheden…
Bij de receptie kunt u kortingskaarten verkrijgen
voor de verhuur van kano’s en kajaks, rondritten
te paard / pony, helikopter, speleologie,
canyoning,
"Parc
Parfum
d'Aventure"
("Bomenklimsurvival")…
Folders, posters en een ophangbord bij de bar
wijzen u op toeristische bezienswaardigheden en
lokale activiteiten. Vraag bij de receptie voor
mogelijke kortingen.
Marktdagen (s’ morgens): maandag in Lasalle (13
km), dinsdag in St-Jean-du-Gard (10 Km),
donderdag in Anduze (4 km)...
In juli en augustus nachtmarkten: dinsdag in
Anduze en donderdag in St-Jean-du-Gard.
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You can call us in case of emergency at number
00 33 4 66 61 73 10 (24 hours a day).
We sleep on the camping site.
In case of fire there are 4 evacuation assembly
points : pétanque, in front of waste collecting point,
area near the river and under sanitary block n° 9.
There is a defibrillator at the reception.
In geval van regen en/of onweer, wachten tot de
regen ophoudt. Het water loopt snel vanzelf weg.
Geulen graven rond uw plek is niet toegestaan.
Voor het behoud van het gras, raden wij u het
gebruik van vinyltapijten af.
The canal on the other side of the river and the
dam are private, it is forbidden and dangerous to
walk on. The beach “Parc Parfum d’Aventure” is
reserved for their customers.
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Gelieve voor 9 uur ’s avonds aan te komen; wij ontvangen de gasten de hele dag non-stop.
Het dagtarief geldt tot 10:00 uur de volgende dag. Elke aangebroken periode geldt als een hele
periode.
De betaling van het verschuldigde kampeergeld dient de dag voor het vertrek gedurende de
openingstijden van de winkel plaats te vinden (van 8.45 tot 12.00 uur en van 16:30 tot 19:30 uur).
Kampeerders die bezoek ontvangen moeten dit aan de receptie melden en het dagtarief betalen.
Visitor tax is 4 € per person and 1 € per car.
Camping "Cévennes-Provence" is een rustige gezinscamping. Wij verzoeken onze gasten om dit
reglement in acht te nemen zodat iedereen van de rust kan genieten.
Vanaf 22:30 uur:
 Alle activiteiten op de camping stoppen.
 Sluitingstijd bar.
 De weggetjes zijn niet meer verlicht.
 Volledige stilte op de camping, op het
speelterrein en langs de rivier.
 Radio en muziek verboden.
 Auto's en motoren zachtjes rijden.

Gedurende de dag:
 Radio en muziek toegestaan zij
het zachtjes.
 zeer voorzichtig rijden met de
auto op de camping, geen
getoeter / lawaai.

Door wettelijk (prefectoraal) besluit zijn alle houtvuren verboden in het
zuiden van Frankrijk.
Alleen het gebruik van barbecues op gas en elektriciteit is toegelaten op de
standplaatsen, voor zover de nodige voorzorgsmaatregelen in acht worden
genomen. (Vrije ruimte en emmer water binnen handbereik).
Barbecuen op houtskool is alleen toegestaan op de daarvoor voorziene gemeenschappelijke
grillplaatsen.
Laat uw kinderen niet bij de washokjes spelen.
Respecteer de natuur, zowel op de camping als erbuiten.
U kunt uw natte was op de speciaal daarvoor aangewezen waslijnen
ophangen, of anders zo diskreet mogelijk op uw staanplaats.
Laat bij uw vertrek de plek schoon achter en laat geen stenen achter.
De maaimachine houdt daar niet van!
Honden moeten aan de lijn gehouden worden.
De camping grenst aan twee rivieren. Honden mogen in één
rivier zwemmen, niet in de andere.
Bij de receptie krijgt u gratis zakjes voor het opruimen van de uitwerpselen
van uw hond.

De ouders zijn verantwoordelijk voor hun kinderen en jongeren.
Er is een speciale ontmoetingsplaats voor jongeren 's avonds: Aan de oever van de
Gardon van Saint Jean du Gard. GEEN KAMPVUUR. GEEN FLESSEN KAPOT SLAAN.
Flessen en afval mee naar de camping nemen.
Geen Lawaai maken bij terugkomst op de camping. Geen ontmoetingen bij de washokjes.

Behalve de sancties opgelegd door de wet, kan het niet opvolgen van de regels
leiden tot verwijdering van de camping.
Camping « Cévennes-Provence » F-30140 ANDUZE
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