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INHOUD
LE SérigNAN PLAgE

rECEPTiE

OM TE ZWEMMEN

ONTSPANNiNg EN vErMAAk

ACTiviTEiTEN

ETEN EN DriNkEN

DiENSTEN EN WiNkELS

TE ZiEN iN DE BUUrT

MiLiEU

DivErSEN

PLATTEgrOND vAN DE CAMPiNg

vEiLigHEiD

vOOr U vErTrEkT

Wordt «fan» van 

onze facebook 

pagina, en blijf op 

de hoogte van alle 

nieuwtjes van de 

camping (foto’s 

van activiteiten, 

nieuws...).

Volg ons:

Deel en post 

uw mooiste 

herinneringen 

op Instagram 

#leserignanplage

Uw
vakantie  

gids

24/7 TELEFONiSCH 
BErEikBAAr:

+33 (0)6 18 38 13 48
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WELKOM
BIJ Yelloh! VIllaGe

Le Sérignan PLage
In deze «Yelloh! Pass» vindt u alle 
informatie die u nodig heeft om optimaal te 
kunnen genieten van uw vakantie bij ons. 
Ons hele team staat al voor u klaar om aan 

al uw verwachtingen te voldoen, zodat u een 

onvergetelijke vakantie bij ons zult doorbrengen!

Catherine en Jean-guy AMAT

Jean Marie en Antoine, de 
managers van de camping, 

antwoorden graag uw 
vragen.

U kUNT HET ANiMATiE- EN 
ACTiviTEiTENPrOgrAMMA, 
DE OPENiNgSUrEN 
EN NOg vEEL MEEr 
iNFOrMATiE viNDEN OP DE 
TE DOWNLOADEN YELLOH 
viLLAgE APP.
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*

*Yelloh! village wordt blij van uw glimlach

Wij zijn 90 onafhankelijke campingeigenaren
die sinds 2000 onder één vlag varen: Yelloh! Village. Met allemaal onze eigen 

cultuur, ervaring, passie en smaken ...

Wij hebben allemaal duidelijke persoonlijkheden en één gemeenschappelijk 
kenmerk:

wij houden van mensen. Wij houden van u.
Wij houden van uw verhalen, persoonlijkheden, goede en slechte 

eigenschappen ... Wij zijn gelukkig als u gelukkig bent.

Uw glimlachen, uw lachbuien, uw vreugde geven ons energie en zijn onze 
drijfveer, elke dag weer.

Daar denken we aan tussen oktober en maart, als we het volgende seizoen 
voorbereiden. We dromen van uw smiles als we een nieuwe wijk aanleggen, 

een zwembad uitbreiden, een glijbaan kiezen, ons nieuwe restaurant 
inrichten, een nieuwe animatie bedenken of 200 nieuwe bloeiende bomen 

planten langs onze paden ...

Elk Yelloh! Village is uniek, omdat elke eigenaar uniek is, en dat zal niet 
veranderen, maar we hebben allemaal dezelfde reden om elke dag weer ons 

best te doen, u een mooie, goede vakantie bieden.

U hebt het begrepen, we zijn allemaal anders.

Elk van ons heeft zijn persoonlijkheid, zijn interessegebied, zijn passie en 
plezier die hij met u wil delen. 
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RECEPTIE 
Marianne, Sandra, Momo, 
en hun vriendelijke teams 

staan tijdens uw gehele 
verblijf voor u klaar, om 

alle informatie te geven die 
u nodig mocht hebben. 

Welk probleem u ook tegen 

komt, of wat er ook verkeerd 

gaat, zeg het ze gerust; ze zullen 

er alles aan doen om zo snel 

mogelijk een oplossing 

te vinden.

Wij zijn blij u te mogen ontvangen en staan klaar met 

een glimlach om u:
• van dienst te zijn wanneer u ons nodig heeft;
• efficiënt de door u gevraagde diensten te leveren;
•  een luisterend oor te bieden en uw vragen zo duidelijk 
mogelijk te beantwoorden;

•  een opgeruimd, schoon, en voor iedereen veilig park te 
bieden;

•  altijd schone voorzieningen te bieden;

Een professioneel team 
in dienst van uw vakantie

HET vOLLEDigE 
PErSONEEL 

vAN YELLOH! 
viLLAgE HEET 
U vAN HArTE 

WELkOM
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Strand 
BiJ DE iNgANg vAN HET STrAND, ONDEr 
DE vLAg vAN YELLOH! viNDT U:

• Aardige mensen rond Maixent.

•  Verhuur van paddles, reuze paddles, 

Hawaiiaanse pirogue boten... en vele 

andere leuke dingen!

•  Het team campingfotografen voor mooie 

artistieke zwart-wit familiefoto’s (foto 

wordt gratis genomen!!!),

•  Informatie over de zee, weersbericht en 

zwemomstandigheden,

STrAND  ONDEr  TOEZiCHT 

vAN 1 JULi TOT 31 AUgUSTUS 

vAN 11U TOT 18U. 

Naar gelang de zee, betekenen 

de vlaggen:

zwemmen onder toezicht

zwemmen onder toezicht, 

maar gevaarlijk

zwemmen verboden

HET WESTELiJkE DEEL 
vAN HET STrAND  iS 
vOOr  NATUriSTEN.
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Het Strand...
IS DAAr, bINNEN hANDbErEIK 
ZODAT u OPTIMAAL KuNT GENIETEN…
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ZWEMbAD

lagoon
YANNiCk EN ZiJN 
TEAM vErWELkOMEN U 
iN HET LAgOON 
ZWEMBAD, EN ZOrgEN 
vOOr UW COMFOrT.

Deze is verwarmd, gratis en 

exclusief voor gasten. In juli 

en augustus is het zwembad 

alleen toegankelijk op 

vertoon van een entreekaart.

Eten, huisdieren, balspellen 
en parasols zijn er verboden. 
Maar geen zorgen, er zijn 
bomen voor de nodige 
schaduw en de «Kabanon» 
voor een natje en droogje.

WATEr 

speeltuin 
EEN rUiMTE vAN 800M2, MET 
vELE WATErSPELLETJES:

buikglijbaan, glijbanen, 

waterkanonnen en -pistolen en 

peuterbad om kinderen van 

1 tot 8 jaar te vermaken.

OVErDEKT 

Zwembad  
Het zwembad is met zijn diepte van 1m50 uitstekend 

geschikt voor aquagym en voor ouders die met hun 

babies en peuters tot en met 3 jaar willen genieten van 

het warme water (30°). De toegang is via het sanitair.

Zwembad zonder 
toezicht.

De Zwembaden
Bikini

korte 
zwembroek 
of korte 
zwemshort

Badpak

alleen deze 
zwemkleding 
is 
toegestaan:

Waterglijbanen 
vanaf 1.20 m.
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De 
Balnéo

ruimte 

kOM gENiETEN vAN DE 
WELDAAD vAN WATEr... 

MET DE griEkS-rOMEiNSE 
THErMEN, gEHEEL iN HET 

TEkEN vAN WELLNESS:

GRATIS entree (in juli en 

augustus, een Pass voor 

2 personen wordt bij een 

verblijf afgeleverd).

Voor de rust en ontspanning is 
deze ruimte alleen toegankelijk 

vanaf 16 jaar. 

EEN MUZikAAL ZWEMBAD 

waar u zelfs onderwater in 

muziek baadt.

EEN BUBBELBAD MET 

ANATOMiSCHE BANkEN. 

Beeldt u zich eens in... Languit 

in de bubbels…

HET BALNEOMASSAgE 

CENTrUM  

Hier vindt u uw energie weer 

terug, en glijdt de stress van u af 

dankzij de ervaren handen van 

Céline met massagetechnieken 

uit verre contreien. Reserveringen 

ter plaatse of telefonisch: 

+33 (0)4 34 53 70 68.

Elke ochtend is de balnéo 
geopend voor iedereen 

die graag naakt zwemt. ‘s 
Middags weer geopend voor 

iedereen met een badpak, 
bikini of zwembroek, 

(shorts verboden).!

EEN MASSErENDE BAAN  

met tegenstroom en 

kiezelsteenbodem, krachtige 

masserende waterstralen 

aan de zijkant en een 

gewichtloosheidsbaan.
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Yelloh! KIDs

Yelloh! JUNIoRs 

Yelloh! TeeNs

Yelloh! MOUV’

4-6  / 7-9  jaar 
Megan en haar team verwelkomen 

uw kinderen in hun eigen taal, en 
organiseren buitenactiviteiten voor ze, 

of binnen in een speciaal ingerichte 
ruimte. Er worden verschillende thema-

activiteiten georganiseerd naar gelang 
het aantal kinderen, hun leeftijd en 

moedertaal.

10 tot 13 jaar
voor hen een speciale 

ruimte, 
waar sport- en 
spelleiders speciaal 
voor hen activiteiten 
naar gelang hun leeftijd 
organiseren.

14 tot 17 jaar
Tieners uit verschillende 

landen komen hier 

bij elkaar, om samen 

activiteiten te beoefenen 

die zij leuk vinden!

Mocht u van uw vakantie willen 

profiteren om (wat) te bewegen 
hebben wij Faby, Chloé en 

andere gespecialiseerde leraren 
die hun passie zullen delen met 
beginnerslessen: fitness, pilates, 
zumba, step, aquagym, aerobic, 

gym, dans, boogschieten, klimmen... 
of toernooien: voetbal, tennis, 

ping-pong, beachvolley, basketbal, 
beachsoccer, sandball….

ACTiviTEiTEN
overdag
Onder leiding van Antoine 
organiseren de sport- en 
spelleiders van uw Yelloh! Village  
de hele dag door vele activiteiten. 
Voor elke leeftijd, voor elk wat 
wils.

LET OP! 
De kinderen moeten een pet en zonnebrandcrème 

meenemen om zonnesteek te voorkomen, en zwemkleding, 
handdoek en droge kleding, op de dagen waar zwemmen 
op het programma staat. In juli en augustus moeten ze de 

entreekaart voor het zwembad bij zich hebben.

Inschrijvingen mogelijk op 
onze website :

www.leserignanplage.com/nl
via de rubriek Praktische informatie

of

door de Qr code te scannen

EN ‘S-AvOND 

kom kijken naar Thomas en zijn 
dansers
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Dansavonden en DiscotheekMusicals

Revue’s, CabaretsOpera’s

Jazz, Rock en popconcerten Optredens voor kinderen

Voorstellingen  op het Strand

Kinderfeesten

kiJk DAT EENS! 
Elke avond een 

verrassende 
avond
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Voor 0 | 4 jaar
BEHALvE ZiJN 

UiTgESTrEkTE 
ZANDSTrAND DAT 

LANgZAAM iN HET WATEr 
gLiJDT, HEEFT UW YELLOH! 

viLLAgE vOOrZiENiNgEN 
EN FACiLiTEiTEN SPECiAAL 

vOOr BABY’S.

De grote waterspeeltuin  

met zijn piratenboot, 

en de miniglijbanen voor 

maxiplezier en de vele 

waterstralen.

Zwembad Lagoon 

heeft ook een ruimte 

speciaal voor de 

allerkleinsten.

«Peuterhuis». Een ruimte 

speciaal ingericht, met heel 

veel ontwikkelingsspeelgoed. 

Verwarmd of met airco naar 

gelang het seizoen.

Overdekt zwembad beschermd tegen zon en wind 

en de grote drukte, is het hele jaar door verwarmd ; 

een plek bij uitstek om even heerlijk samen met uw 

kindje te zijn. Met een diepte van 1m50 is dit voor 

baby, veilig tegen zijn ouders aan, een hele andere 

belevenis dan het peuterbad: echt het water in.

Enkele toiletgebouwen zijn 
uitgerust met babybadjes. 

Het winkeltje en de 
restaurants hebben tevens 

producten speciaal voor uw 
kleintjes.

En wij hebben materiaal 
voor u ter beschikking (fietsen 

met zitjes (44), ledikantjes, 
badjes, kinderstoeltjes, 

wandelwagens (naar gelang 
beschikbaarheid, reservering 

mogelijk bij de receptie).

Voor 
4 | 12 jaar

zijn er 7 speeltuinen in 

het dorp, waarvan een 

grote in de buurt van het 

natuurgebied.

Cristiano wacht op u met 

zijn trampolines en

1900** Carrousel.

Dominique en Philippe

Verwelkomen u in de

grote speelzaal** 

met flipperkasten, 

tafelvoetbal, simulator 

games, schijvenspel...

DE ACTiviTEiTEN…
voor kinderen
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ACTiviTEiTEN…
Voor iedereen

FiETSTOCHTEN 

met Jean-Marie:      

Elke dinsdag, vertrek van zwembad 

Lagoon (fietsen te huur indien nodig) 

voor een tochtje met Jean-Marie, naar 

Canal du Midi, de Neuf Ecluses van 

Fonséranes, lGrau d’Agde maar ook 

de voormalige Delta van Orb en zijn 

natuurreservaat!

DE FiETSENSCHUUr**
van Babas

Babas en Matthieu zijn vet 

cool... Ze hebben heel veel 

verschillende fietsen om te 

proberen. Tandem, MTB, Stepper, 

Eenwieler... (tegen vergoeding). 

Ze kunnen tevens huurfietsen 

bijstellen of repareren.

COOL SUr L’EAU**  
met Maixent

Bij Maixent kunt u paddles 

huren om alleen, of met het 

gezin deze nieuwe sport te 

ontdekken.

Tennis*

Tafeltennis* 
Beachvolley
Jeu de boules, (terrein tegenover «Patio»)
Sportterreinen: voetbal, handbal, basketbal... 
Fitnessparcours

HET SPOrT- EN SPELTEAM

organiseert vele toernooien   

waar iedereen welkom is (alleen of 

met groep) ongeacht zijn niveau. 

Maar u kunt ook profiteren van De 

sportvoorzieningen:

* Reservering en uitleenservice van racketten bij het Informatiepunt
** Met deelname van: La Cabane à Vélo - Cool sur l’eau - Carroussel - Speelzaal

TENNiS*

2 Tennisbanen zijn beschikbaar. 

U kunt ze gratis gebruiken, 

maar u dient de baan te 

reserveren bij het Info Punt, 

waar u ook tennisrakets kunt 

lenen.

BMX TErrEiN

Voor de fans van de BMX, 

een mini « Dirt » ronde is 

beschikbaar. Het dragen van 

een helm is verplicht. Alleen 

BMX en VVT zijn hier welkom.

MULTiSPOrTTErrEiN

U kunt de sportterreinen 

gebruiken. Toernooien worden 

regelmatig georganiseerd.
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«KABANON»
Een beetje trek of veel dorst? 
Aan de rand van het zwembad Lagoon, 

maakt Karine heerlijke dingen voor u 

klaar die u niet kan laten staan (salades, 

burgers, wraps en toetjes).

SNACKS - PIZZA
Om snel een hapje te eten in uw accommodatie, zonder 

te hoeven koken én uw kinderen blij te maken gaat u 
even langs SNACKBAR le PATIO. 

Om mee te nemen hebben ze hier pizza’s, grillades, kebab, 

lasagnes, nuggets, patat, wijn en bag in box muscat.

rESTAUrANT

«LOU PAS D’OC»
Fred en zijn team 

verwelkomen u in een 
gezellig kader en een 

Provençaalse sfeer. 
Ze nodigen u uit voor een 

lunch of diner in de zaal, of 

gewoon een gezellig etentje 

op het terras. De specialiteiten 

uit de streek worden met veel 

smaak en zorg bereid door de 

chefkok en zijn team.

«EvEN WAT 

LEKKERS» 
Pannenkoek, wafels, ijs, popcorn, 

beignets en de bekende suikerspin 
Kunt u krijgen bij Marie, naast de Patio 

vlakbij het podium.

… iETS TE
drinken
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«PATiO»

BAR
Beleef een gezellig moment 

in de frisse Patio en in de 
zaal van de bar. U kunt 

hier tevens alle grote 
evenementen op TV volgen. 

‘s-Morgens kunt u hier 
ontbijten.

Waar u tevens alle grote 

evenementen op TV kunt 

volgen. ’s Morgens kunt u hier 

een ontbijtje uitkiezen.

rESTAUrANT BAr

«LA VILLA»
Deze charmante locatie 
profiteert van de unieke Sfeer 
van de Balneoruimte. 
Bobby, Clair en het nieuwe team 

stellen mediterranese gerechten 

voor evenals pizzas. 

Het licht is hier gedimd en de 

sfeer ontspannend.

Zachte verlichting, ontspannen 

sfeer, hier voelt u zich lekker…

PiZZa
MEENEMEN

NIEUW: u kunt ze bestellen op
+33 (0)9 75 90 17 92 en misschien 

zelfs laten bezorgen.

… OF TE
eten
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1
3

4

2
kiOSk

Marie heeft
(bijna) alles!
U vraagt het maar: kranten 

en tijdschriften, batterijen, 

ansichtkaarten en postzegels, 

souvenirs, beltegoed, spelletjes, 

boeken, snoep, gadgets voor 

kinderen.

WASSErETTE

In een klassiek 
decor,  
Staan wasmachines en 

droogtrommels klaar om 

uw was te doen. Meer 

machines beschikbaar 

naast de toiletgebouwen 

Tennis en Roselière.

DE
winkels

DE kAPPEr 

Profiteer van uw vakantie 
om even tijd voor uzelf te 
nemen!  
En misschien de gelegenheid om 

van look te veranderen... Sandrine 

ziet u graag in het kapsalon.

«BOETiEk»

U valt voor de stijl van uw Yelloh! 
Village. Neem dan een kijkje bij Eve. 

In deze boetiek vindt u voorwerpen en 

accessoires speciaal voor u geselecteerd.
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8
7

5 6 SLAgEriJ 

De slagerij, de passie van 
Dominique en Michel!  
Vraag hen advies voor het beste 

grilvlees, of bestel uw favoriete 

stukken vlees, en vergeet vooral 

niet hun snijvlees en gebraden 

boerenkip te proeven.  

Let op! Op zaterdag en 

zondag, kunt u maar beter 

reserveren!

Sandra en Pascal hebben alle 
producten die u nodig heeft, om 

niet in de rij te hoeven staan in de grote 

supermarkten, en optimaal van uw vakantie 

te kunnen genieten.

SUPErMArkT 
«PETiT CASiNO»
EN grOENTEBOEr

U bent aan de kust: dé 
gelegenheid om heerlijke vis en 
verse zeevruchten te eten. 
Nadine en Christophe maken uw vis 

graag klaar zodat u hem alleen nog 

maar hoeft te grillen, of maken een 

schotel zeevruchten naar smaak 

voor u klaar, die op uw staanplaats 

geleverd kan worden.

viSWiNkEL

BAkkEr

Onze bakker staat het 
vroegst op, en steekt meteen 

de oven aan! bij Vanessa vindt 

u een breed assortiment aan 

brood en broodjes, croissants, 

brioches, chocoladebroodjes, 

en gebak.
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iN DE
buurt

TOEriSTiSCH  

inFOrMatie-
PUnt 

kOM kENNiSMAkEN MET 

FABiENNE EN CHANDENi, DiE 

U ALLE iNFOrMATiE OvEr DE 

STrEEk gEvEN,

en u culturele, sportieve of culinaire 

uittips kunnen geven, voor u alleen 

of met het gezin. 

U heeft tevens de mogelijkheid een 

taxi te reserveren, of trein-, bus- of 

vluchttijden opvragen.

PAArDriJDEN: Jeannot en 

Barbara organiseren vanaf hun 

Ranch tochtjes voor de kleintjes, 

en uitstapjes voor jong en oud, 

voor alle niveaus. Ze organiseren 

ook avondritten, die afgesloten 

worden met een barbecue - een 

onvergetelijke belevenis. Zeg 

maar dat wij u gestuurd hebben, 

het zijn bekenden van ons! Ranch 

St Jean. Tel. +33 (0)4 67 32 38 88.

BOOMkLiMMEN: Béziers 

AVENTURE, kom in de schaduw 

spanning en sensatie beleven, 

van 5 tot 77 jaar. 

Tel. +33 (0)6 25 43 41 37

(Kennen ons ook).

gOLFBAAN: Golf Saint 

Thomas, net buiten Béziers, 

is zeer aangenaam en goed 

onderhouden. 

Tel. +33 (0)4 67 39 03 09.

...EN DiT OM MAAr 

EEN iDEE TE gEvEN! 

MEEr iNFOrMATiE 

BiJ HET TOEriSTiSCH 

iNFOrMATiEPUNT
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WAT TE DOEN iN DE 

OMgeving
PéZENAS is een sfeervol stadje. 

Zijn hart klopt op het ritme van 

Molière, antiekhandelaars en 

de kunstbranche.

BéZiErS, met zijn Allées 

Paul Riquet en zijn vrijdagse 

bloemenmarkt. 

DE 9 SLUiZEN staan op 

UNESCO’s Werelderfgoedlijst. 

Gerenoveerd in 2017, en 

heeft een restaurant met een 

prachtig uitzicht. 

SèTE, de stad van 

Georges Brassens, zit vol 

bezienswaardigheden: le 

Mont Saint Clair, le Lido, de 

vissershaven.

L’OPPiDUM D’ENSérUNE is 

een archeologische vindplaats 

uit de Gallo-Romeinse periode 

die op een heuvel ligt en een 

panoramisch uitzicht biedt 

op onder andere de vijver van 

Montady.

LiLY PASSEUr : met de 

veeerboot de Orb over 

naar Valras-Plage (in juli en 

augustus).

MA FErME : Fred en Claudia 

verwelkomen u regelmatig op 

het terras, in een unieke sfeer. 

Een eenvoudige keuken op basis 

van grillades op houtvuur. De 

gerechten zijn heel voedzaam én 

heel lekker. Reken €19 tot €50 p.p. 

Route de Valras-Plage. 

Tel. +33 (0)4 67 32 26 20. Zeg maar 

dat wij u gestuurd hebben! 

L’HArMONiE: gastronomisch 

restaurant in een geraffineerd kader. 

Chemin de la Barque (over de 

roodmetalen brug meteen aan uw 

rechterhand). 

Tel: +33 (0)4 67 32 39 30. 

DE rESTAUrANTS en terrasjes in de 

straatjes van Sérignan.

iN DE OMgEviNg... 

vOOr De FiJnPrOeverS
Er zijn natuurlijk veel goede restaurants in de buurt. 
Onze favoriete adresjes in Sérignan om lekker te eten:
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1. HET WATER-
VERBRUIK
vErMiNDErEN
Wij weten hoe waardevol 
water is en doen er alles aan 
om er zorgzaam mee om 
te springen :). Het Yelloh! 
Village Le Club Farret vangt 
bijvoorbeeld het water uit het 
filtersysteem van de zwemba-
den op om de groenzones te 
sproeien!

2. HET ENERgIE-
VERBRUIK
vErMiNDErEN
... dat is het doel dat het Yel-
loh! Village Les Cascades zich 
heeft gesteld door de meeste 
accommodaties uit te rusten 
met een sleutelsysteem om 
de stroom automatisch in en 
uit te schakelen, slim hè?

3. AFVAL SCHEIDEN
OPTiMALiSErEN
Het Yelloh! Village Les Bois du 
Chatelas zet zich helemaal 
in voor afval scheiden! Na de 
introductie van afvalbakken 
voor gescheiden inzamel-
ing, is het systeem voor het 
composteren van al het orga-
nische afval aan de beurt.
4. Verantwoord
iNkOPEN
Zo weinig mogelijk effect 
hebben op de planeet, dat 

is het credo van de Yelloh! 
Village La Clairière en Le Bra-
silia, die producten met een 
eco-label gebruiken voor het 
onderhoud van de gemeens-
chappelijke ruimtes!

5. ALTERNATIEVE
vErvOErMiDDELEN AAN-
BiEDEN
Hoort u niets? Dat is normaal! 
De teams van de Yelloh! 
Village La Gavina, L’Océan 
Breton en Le Soleil Vivarais 
verplaatsen zich geruisloos 
en zonder vervuiling dankzij 
elektrische voertuigen, fietsen 
en steps ...

6. DE LEEFOMgE-
VINg
rESPECTErEN
‘Eén zijn met de natuur’, dat is 
een van de doelstellingen van 
de Yelloh! Village Le Bout du 
Monde en Douce Provence 
die dieren fokken op hun 
boerderij en een 100% eet-
bare tuin kweken :)

7. LOKALE
PrODUCTEN vALOriSErEN
Het Yelloh! Village La Roche 
Posay houdt van goede 
producten en van zijn streek, 
daarom vindt u hier lokale 
producten bij de kruidenier. 
Het Yelloh! Village Belle Plage 
geeft de voorkeur aan lokale 

producten Made in Bretagne! 
Mjammie ;)

8. DE VOORKEUR
gEvEN AAN DUUrZAME 
ENErgiEBrONNEN
De Yelloh! Village Soleil Viva-
rais, Le P’tit Bois en La Plaine 
ontplooien vele initiatieven 
om onze planeet te bescher-
men, door boilers en ver-
lichting op zonne-energie en 
zonnepanelen te gebruiken!

9. ONZE INZET
vALiDErEN
Het label Clé Verte heeft de 
Yelloh! Village Parc du Val de 
Loire en Le Village Western 
al onderscheiden. En het 
Yelloh! Village Les Tournels 
mag gerust trots zijn op de 
HVE (Haute Valeur environne-
mentale) certificering voor zijn 
wijngoed.

10. VAKANTIEgAN-
gERS
BEWUSTMAkEN
Bij Yelloh! Village vinden 
wij het belangrijk om uw 
aandacht te vragen voor 
milieuproblemen. Door een-
voudige gebaren kunt u, ou-
ders, kinderen, vriend(inn)en, 
samen met ons bijdragen aan 
het behoud van de natuurlijke 
omgeving en de bescherming 
van onze leefomgeving!

YELLOH! viLLAgE ZET 
ZiCH iN

met 10 ecologische 
gebaren!

  Doe mee, 
ZET U OOk in!

Omdat wij van de 
natuur houden en haar 
respecteren, zetten wij 

ons er dagelijks voor in!
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WiJ SOrTErEN & rECYCLEN ONS 
AFvAL.

WIJ DoeN eR alles aaN om 
heT DRINKWaTeRVeRBRUIK Te 
BePeRKeN. Ons drinkwater komt uit 
een natuurlijke ondergrondse bron 
en wordt nauwlettend op kwaliteit en 
waterverbruik gecontroleerd. 

WIJ ZIJN aaNGesloTeN oP 
eeN TWeeDe leIDINGNeT VooR 
hUIshoUDWaTeR. Dit water is niet 
drinkbaar. Met dit water besproeien 
we onze bloemperken en grasvelden. 

WAAr TOEPASSELiJk gEvEN 
WiJ DE vOOrkEUr AAN 

ENErgiEZUiNigE vErLiCHTiNg, 
EN gEBrUikEN ELEkTriSCHE 

kArrETJES. 

IN PlaaTs VaN DRINKWaTeR Te 
VeRsPIlleN, fIlTeRT oNs UNIeKe 
WaTeRZUIVeRINGssYsTeem 
heT afValWaTeR. Met dit 
gerecycleerde afvalwater 
besproeien wij de bomen. Deze 
milieuvriendelijke  procedure  
is onderwerp van een studie 
gefinanceerd door de Europese 
Unie - LIFE Milieu. Meer informatie 
over dit afwateringssysteem vindt u 
bij het toeristische informatiepunt.

WiJ gAAN MUggEN OP EEN 
NATUUrLiJkE MANiEr TE LiJF: 
wij beschermen zwaluwnesten en 
hebben nestkasten voor vleermuizen; 
een zwaluw  kan tot 850 insecten per 
dag eten, en een vleermuis eet tussen 
2000 en 7000 insecten per nacht! 
Verder hebben wij op strategische 
plekken apparaten geplaatst die de 
menselijke ademhaling nabootsen; 
met CO2 worden de muggen 
aangetrokken en gevangen.

WiJ BEvOrDErEN DE 
NATUUrLiJkE BESTUiviNg vAN 
PLANTEN door af en toe bijenkorven 
op de camping te zetten.  

WiJ BESCHErMEN DE 
PLANTAArDigE BiODivErSiTEiT 
met de installatie van rietschermen 
op de duinen om vertrapping te 
voorkomen van zeldzame soorten, en 
de toeloop in goede banen te leiden.

WiJ ZEvEN DE grOND die 
wij verwijderen tijdens de 
werkzaamheden in de winter; 
dit wordt weer gebruikt voor de 
bloemperken, of als opvulling.

ONZE ZWEMBADEN WOrDEN 
OPgEWArMD DOOr 
WArMEPOMPEN, die recent zijn 
om ons stroomverbruik te verlagen.

WiJ HEBBEN LAADPALEN 
gEÏNSTALLEErD 
Zodat onze gasten hun elektrische 
auto kunnen opladen. 

WiJ PLANTEN JAArLiJkS MEEr 
DAN 2 000 vErSCHiLLENDE 
SOOrTEN PLANTEN, BiJ 
vOOrkEUr iNHEEMSE SOOrTEN 
DiE WEiNig WATEr EN ZOrg 
NODig HEBBEN.

en wat
DOet

SÉRIgNAN PLAgE

DE BESCHErMiNg vAN HET MiLiEU STAAT 
ELk JAAr WEEr HOOg OP DE AgENDA.

ONZE TEAMS WAArDErEN DE AANDACHT EN 
rESPECT DiE U HEEFT vOOr ONS MiLiEU.
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30 minutes gratis voor de eerste 
verbinding. 30 minutes gratis (per 6 uur) in 
de bar.

Ook kunt u wifi toegang kopen via internet 
evenals bij het Info Punt.

WiFi -DrAADLOOS iNTErNET

DivErSEN

* Campers: er is een sanistation voor 
het lozen en vullen van water voor uw 
voertuig.

** Post: De brievenbus van «LA POSTE» 
bevindt zich bij de ingang van de «Patio» 
tegenover de bankautomaat, de post, 
telefonische berichten en fax worden 
dagelijks alfabetisch gesorteerd. Post laten 
adresseren aan: Dhr. Mevr..... - Camping Le 
Sérignan-Plage - F 34410 SéRIGNAN.

*** Lakens: u kunt lakens huren bij de 
receptie of het informatiepunt. Voor 
accommodaties inclusief lakens en 
handdoeken, een verschoning is mogelijk 
bij een verblijf van min. 8 nachten. Ga naar 
het informatiepunt om een verschoning 
te programmeren.

Sanitair / baby: zie plattegrond.

Het strand is verboden voor honden, 
maar u kunt ze uitlaten op het hiervoor 
bestemde terrein aan de ingang van de 
camping

iNDEX N° PLAN

Afhaal Pizzas 3 - 12

bakker  4

balneo 12

bankautomaat 3

bar buiten 5

beachvolley 1

beveiliging 15

boetiek 3

boetiek zwemkleding 2

brievenbus - Post ** 3

buitenzwembad Lagoon 9

Carrousel 5

Coin des douceurs (lekkers) 5

Discotheek 3

EhbO 9

Fietsenschuur 
(Verhuur - reparatie) 

9

Fitnessparcours 7

Fontaine sèche 5

Fotograaf 1

Groenteboer 4

Grote barbecue 3

Grote speeltuin 8

hulppost gemeente 1

Internetpalen 11

Jeu de boules 3

Kabanon 9

Kapper 4

Kluizen 14

Knutselatelier 10

Krantenkiosk 5

Lakens *** 3 - 14

Loosplaats voor campers * 6

iNDEX N° PLAN

Massages 12

Mini Club 16

Meeneemgerechten  3

Paddle 1

Parking aankomst 15

Parking bezoekers 15

Patio bar binnen 3

Peuterhuis 11

Podium 5

Pub piano (boven) 3

restaurant bar «La Villa»  12

restaurant «Lou Pas D’oc» 3

robinson zaal 13

Sanitair voor baby’s 3

Slagerij 4

Snackbar 3 - 9

Speelzaal 5

Sportterrein 7

Supermarkt «Petit Casino» 4

Tafeltennis 5

Tennisbaan 7

Trampolines 5

Toeristisch informatiepunt 3

Verzamelpunt 15

Viswinkel 4

Voetbalterrein 7 - 14

Wasserette 4

Waterglijbanen 9

Waterspeeltuin 9

Zwembad 3



26 | LE SérigNAN PLAgE

DE
plattegrond
1 - STrAND

2 - STrANDPAD 

3 - PATIO

4 - WINKELSTrAAT

5 - PLEIN EN GrOOT PODIuM 

6 - SErVICEPLAATS CAMPErS

7 - SPOrTTErrEIN

8 - GrOTE SPEELTuIN

9 - LAGOON 

10 - KNuTSELATELIEr 

11 - PEuTErhuIS

12 - bALNEO

13 - rObINSON ZAAL

14 - rECEPTIE

15 - bEVEILIGING

16 - MINI CLub

rESTAurANT

TOILETGEbOuW 

SANITAIr/bAby

SPEELTuIN 

MILIEuSTrAAT

hONDENWANDELING
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Tel. +33 (0)4 67 32 35 33
Fax. +33 (0)4 67 32 68 39

Mail: 
info@leserignanplage.com

Web: 
www.leserignanplage.com
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en aLS we nU eenS verBOnDen BLeven?! 

Onze campingdorpen, voor een droomvakantie in de openlucht!

en geniet van nog meer services!   
Lees alle nieuwtjes van de camping 
in realtime: informatie over uw 
verblijf, activiteitenprogramma en 
tijden, weersverwachting, toeristische 
bezienswaardigheden die u niet 
mag missen enz. Dankzij de Yelloh! 
Village-app is uw hele vakantie binnen 
klikbereik!

Download 
ONZE

Download de app en bekijk ons 
getrouwheidsprogramma! Zodra 
u op een camping verblijft, krijgt u 
punten die toegang geven tot gratis 
overnachtingen, accommodaties van 
een hoger niveau enz. Wilt u iemand 
gelukkig maken? Schenk dan punten 
aan uw ouders, vrienden, neven ... !

programmaOns getrouwheids 

U viNDT ONS OP:
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…vEiLigHEiDS
instructies

TENTEN ZiJN NiET

TOEgESTAAN  

bij de accommodaties

DE SNELHEiD iS BEPErkT

tot 10km/u. 
Er is één voertuig per kampeerplaats 

toegestaan; daarom moet bij het in- en 

uitrijden elke keer de code gegeven 

worden. Uw voertuig moet geparkeerd 

worden op uw plek, of op de toegewezen 

parkeerplaats.

OvErSTrOMiNg
Het terrein waarop u zich 

bevindt ligt aan zee, op een 
vlakte.

Weliswaar onwaarschijnlijk, maar een 

min of meer snelle overstroming van het 

terrein is mogelijk.

U zal tijdig gewaarschuwd worden 

mocht het water tot gevaarlijke hoogte 

stijgen.

In deze situatie moet u de instructies 

die u van het campingpersoneel krijgt 

nauwkeurig opvolgen:

• Eerste waarschuwing: uw materiaal 

opruimen.

• Bij alarm moet u de camping verlaten, 

volgens de route die u krijgt aangegeven.

ehBo
gA NAAr HET ZWEMBAD «LAgOON» TiJDENS DE OPENiNgSTiJDEN,

NAAr DE vEiLigHEiDSDiENST OF BEL
CamPING alaRmNUmmeR  +33 (0)6 18 38 13 48

(24/7).

vUUr 
•  Wees voorzichtig met ontvlambare 

producten (het gebruik van 

brandspiritus of benzine is verboden).

•  Geen wijzigingen aanbrengen aan 

verwarmingsapparaten, verlichting, of 

elektrische voorzieningen.

•  Kampvuur en barbecues (behalve 

op gas) zijn verboden, behalve op de 

speciaal hiervoor ingerichte terreinen.

•  Het «Informatiepunt» heeft adressen van 

gasbarbecue verhuurders.

•  Bij harde wind zijn barbecues verboden, 

zelfs op gas

•  BiJ BrAND DE CAMPiNg 

WAArSCHUWEN op +33 (0)4 67 32 35 33

WiND 
Bij harde wind zijn barbecues 

verboden, zelfs op gas.

WIJ heRINNeReN U eRaaN DaT 112 heT INTeRNaTIoNale 
alaRmNUmmeR Is.
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Cabane Jardin

Cabane Robinson 

Cabane Canardiere

TE BEZiCHTigEN

Om een accommodatie te kiezen voor uw 

volgende vakantie, kunt u tijdens uw vakantie 

al onze sfeervolle  accomodaties bekijken. 

Meer informatie over deze huisjes bij het 

informatiepunt, of op www.leserignanplage.

com, waar u op uw gemak zelf kunt boeken.

ALS U EEN 
kAMPEErPLAATS HUUrT, 
moet deze uiterlijk om 12:00 uur vrij 

zijn.

U ZiT iN EEN 
ACCOMMODATiE, 
Dan heeft u maximaal tot 10:00 uur. 

Wij verzoeken u uiterlijk 48 uur voor 

vertrek bij de receptie langs te gaan, 

om een afspraak te maken voor de 

eindcontrole (vlak voor vertrek).

vOOr
u vertrekt
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Cabane Canardiere

Cabane Pêcheur 

Cabane Pêcheur 

BoeK NU al VooR 
VolGeND JaaR
•  als u uw huidige huisje wilt 

reserveren, (dit is alleen mogelijk 
als u voor dezelfde datums boekt);

•  als u hetzelfde type wilt reserveren;
•  als u een ander type wilt reserveren;

Wanneer u nu al uw vakantie 
voor volgend jaar boekt, heeft u 
eerste keus, en bent u zeker van 
een plaats of accommodatie. Voor 
deze reserveringen dient u bij 
de receptie langs te komen van 
maandag tot vrijdag.

Wij helpen u graag

U kunt het gehele jaar door boeken. 

Per telefoon, per mail, of op uw 

gemak op onze website:  

www.leserignanplage.com

MEEr iNFOrMATiE

Tel.: + 33 (0)4 67 32 35 33

E-mail: info@leserignanplage.com

Adres: Le Sérignan Plage  

34410 Sérignan, Frankrijk



 

LA PLAGE

L’OCÉAN BRETON

PORT DE PLAISANCE

LA POMME DE PIN

LE CHAPONNET

LA CLAIRIERE

LES GRANDS PINS

PANORAMA DU PYLA
MAGUIDE

LOUS SEURROTS

AU LAC DE BISCARROSSE

SYLVAMAR

ILBARRITZ

MANÉ GUERNEHUÉ 

BELLE PLAGE 

LA BAIE DE
DOUARNENEZ 

PARC DE MONTSABERT

CHÂTEAU LA FORÊT 

LES VOILES D’ANJOU

LE DOMAINE DE LOUVAREL

LES îLES

LE P’TIT BOIS

LES PINS

LES MOUETTES

PARC DU VAL DE LOIRE

LE DOMAINE DES BANS

LE PIN PARASOL
LE FAYOLAN 

YELLOH! 
SAINT-EMILION

LASCAUX 
VACANCES

LE PRÉ BAS

LE BOUT DU MONDE

DOMAINE SAINTE CÉCILE

LE LAVEDAN

LA BASTIANE

LES 4 MONTAGNES

CHÂTEAU DE FONRIVES

LE LAC 
DES 3 
VALLÉES

LE TALOUCH

DOMAINE D’ARNAUTEILLE

LE PRÉ LOMBARD

LES PETITS 
CAMARGUAIS

LA PETITE
CAMARGUE

LUBERON 
PARC

SOLEIL 
VIVARAIS

LA PLAINE

LES 
CASCADES

LES BOIS DU CHÂTELAS 

L’ÉTOILE DES NEIGES

LES TOURNELS

LE CLUB FARRET

LE PRÉ CATALAN
LE SÉRIGNAN PLAGE

SAINT LOUIS

LA GRANGE 
DE MONTEILLAC

LE BRASILIA  

PAYRAC LES PINS

LES GORGES 
DU CHAMBON

LES RAMIÈRES

AVIGNON PARC 

LE COUSPEAU 

DOMAINE
DU COLOMBIER

LE CAMPOLORO

ALOHA

YELLOH! EN CHAMPAGNE 

LE RIDIN 

LE
CASTEL

ROSE
NATURE

ET RIVIÈRE

LES BALÉARES 
«SON BOU» 

MAS SANT JOSEP
PUNTA MILÀ

SANT POL
GAVINA

ALGARVE «TURISCAMPO» 

NîMES
St-trOpEz

MArSEILLE

NIcE

pErpIgNAN

NArBONNE

DIgNE

vALENcE

BAyONNE

tOuLOuSE

cONDOM

BOrDEAux
ArcAchON

SArLAt

LA rOchELLE

BrIvE-LA-gAILLArDE

cLErMONt-FErrAND
LIMOgES

BOurg-EN-BrESSE

LyON

NANtES

vANNES

quIMpEr

BrESt

St-BrIEuc

rENNES

ANgErS

chErBOurg

BLOIS

trOyES

pArIS

BErK

épINAL

ESPAGNEPORTUGAL

BArcELONE

LAgOS

SévILLE

Minorque

Majorque

IBIZA

CORSE
AjAccIO

LES BALÉARES

SANT MIqUEL

LA MARENDE

LES TROPIqUES

LE RANCH 

DOMAINE DE L’ESqUIRAS

DOMAINE DE 
DRANCOURT

DOMAINE PROVENçAL

LES 
RIVAGES

POMPORT 
BEACH

DOMAINE DE L’ORÉE

LA ROCHE POSAY

LA CAPRICIEUSE

COSTA DO VIZIR

MÉDOC OCÉAN
VILLAGE WESTERN

BORDEAUX LAC

LE VILLAGE DU 
PHARE

DOUCE 
PROVENCE

LEDEr ZiJN EigEN vAkANTiE, iEDEr ZiJN EigEN STiJL! 

gEZELLig, AUTHENTiEk, vOL ACTiviTEiTEN OF 100% NATUUr ... LAAT U vErLEiDEN 

DOOr ONZE CAMPiNgS CLUB OF AUTHENTiC. 

Ontdek
o N Z e  m o o I s T e  C a m P I N G D o R P e N

90 campingdorpen in Frankrijk, Spanje en Portugal

aUTheNTIC 
vAkANTiE

ClUB 
vAkANTiE
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U vindt ons op: www.yellohvillage.nl | 


