
Reserveren
De camping is geopend van 20 maart tot 1 oktober 2019. 

226 staanplaatsen voor tenten, caravans en campers. Jaarplaatsen niet mogelijk.
U kunt een staanplaatsen reserveren op de site vanaf 1 januari 2019. 
16 chalets te huur van 1 tot 6 personen, te boeken vanaf 1 juni 2018.
Off-season prijzen: kom genieten van het mediterrane klimaat!

Tegenover het natuurstenen huisje:
• Groene container: afvalglas 
• Gele container: verpakkingen plasc, kleine kartonnen en metalen
• Blauwe container: kartonen
• Herstel van lege eierdozen
De kleine vuilnisbakken overal op de camping zijn voor klein afval.

Hebben we slechts één centraal afvalinzamelingpunt: het natuurstenen huisje 
 Afvalcontainers - Droog brood voor dieren
 Plasc doppen - Gebruikte baerijen

Ons advies:
Wij raden u aan’s morgens of ‘s middags.

4. Sluit niet
deze pagina

Gras verbinding
wi-fi van 6 tot 22:30 uur 

1. Kiezen een
netwerk:
CCP1 
CCP2 
of CCP3

Camping “Cévennes-Provence“ hee het kwaliteitsmerk “Qualité Sud de France“.
Onze camping ligt aan de rand van het “Parc Naonal des Cévennes”, dat op de 
wereldmonumentenlijst van de Unesco staat.
De camping ligt binnen het “Natura 2000“ gebied.
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Veel voordelige kwaliteitsproducten worden hier met een glimlach verkocht. 
U doet fijn en snel boodschappen en houdt jd over voor vakane vieren.

 Geniet van alle mogelijke alcoholische en non-alcoholische drankjes, 
ijsjes, pannenkoeken, desserts, pizza’s, vleesgerechten, 
samengestelde salades, patat frites, kindermenu of 
het menu van de dag op onze terrassen buiten of overdekt. 
Een overdekt terras van 180 m² en een buitenterras van 60 m².
Sigareenverkoop.

 
 Informae, reserveringen en korngen voor de sport acviteiten 
met professionele instructeurs en gidsen voor verschillende 
thema-excursies zoals canyoning, electrische mountainbikes, 
speleologie, bomenklimparcours, Kano-Kayakvaren, 
paard-en ponyrien, helikoptervluchten, paragliding, 
eezeltochten in de Cévennen.
 Persoonlijke adviezen en topo-gidsen om uw tochten te voet, per fiets of mountainbike voor te 
bereiden voor de hele familie of voor sporevelingen.
 Hulp in geval van moeilijkheden wanneer u een arts, tandarts, garage, taxi etc. nodig hee...
 Op het wifi-terras staan rekken vol folders over musea, vrijejdsbesteding, feestelijkheden en 
toerissche trekpleisters in de Cevennen.
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1,5 hectare terrein voor ontspanning en spel naast de 
rivier: voetbalveld, volleybalveld, badmintonveld, 
Ninjaline, 2 Slacklines, 5 picknicktafels… 

Een speelterrein voor kinderen vanaf 2 jaar.
3 pingpongtafels.

Spelkamer: Flipperkasten, tafelvoetbal, videospelen.

Jeu de boulesbanen verlicht tot 22.30 uur.
Georganiseerde wedstrijden aankelijk 
van de periode.

Massage, poenbakken, 
Hatha yoga, Kung Fu yoga, 

boogschieten, poney, petanque wedstrijd, 
laser game, kapsalon...

Mogelijkheid om te zwemmen in de rivier (privéstrand gereserveerd 
voor gasten) of in de "Gorges du Gardon".

Vissen: te koop bij de recepe, viskaart is verplicht.
Jeugdkaart, kaart voor 7 dagen, kaart voor 1 dag...

Gras verse kruiden: help uzelf, gebruik een schaar en neem 
niet meer dan u nodig hee.

Op het campingterrein staan meer dan 120 
verschillende bomen en struiken. 
Een lijst met namen ligt voor u klaar bij de recepe.

Veel kleine wandelingen vanaf de camping en Anduze.
Topoguides (5 €) en IGN-kaarten te koop bij de recepe.

e
Verschillende wandelingen op de 30 hectare van de camping:
- Bezoek aan "la Tour" uit de X  eeuw
- Het pad naar de bron
- Uitzichtpunt op "le Puech"
- Het pad "les Arbousiers"...

1 chalet, kampeerplekken, 
4 sanitaire voorzieningen, wasruimte, 
campingwinkel, bar, restaurant, 
kapper.

Gras servicestaon
voor campers.

Breng uw eigen 25 meter 
kabel met een blauwe 
EURO-stekker.
Huur of verkoop ter plaatse.

Mogelijkheid om "table-top" koelkasten 
te huren op uw kampeerplek.
5,10 € / dag - min 40 €.

muntjes in de winkel te koop



 In geval van brand zijn er 4 evacuae verzamelpunten: 1. de petanque baan, 2. voor het afvalinzamelpunt, 3. het 
terrein bij de rivier en 4. bij sanitair blok nummer.9.
 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. 
  De kanaal aan de andere kant van de rivier en de dam zijn het eigendom van "la Bambouseraie". Het is verboden en 
gevaarlijk om op te lopen.
 Het strandje en het eiland "Parc Parfum d’Aventure" is gereserveerd voor hun bezoekers.

In geval van nood kunt u ons bereiken 24/24 op 00 33 4 66 61 73 10 . Wij slapen op de camping.
Er is een defibrillator/AED bij de recepe.
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