
Buiten de reguliere sances opgelegd door ween, decreten of gemeentevorderingen, 
    hee elke overtreding van het huisreglement acute verwijdering van de camping tot gevolg.   

Om 22:30 u moet het op de camping overal sl zijn. Respecteer de vakane van uw buren, of u nu 
met uw gezin dan wel met vrienden op vakane bent.

Honden moeten aan de lijn worden gehouden en zijn niet toegelaten in de sanitaire voorzieningen, in de 
winkel en aan de recepe.
De camping grenst aan twee rivieren: alleen in de Gardon in Saint Jean du Gard is het toegestaan om 
honden te laten zwemmen.
Bij de recepe krijgt u gras zakjes voor het opruimen van de uitwerpselen van uw hond.
Douche voor honden in washokje n°3.

Laat uw kinderen niet bij de washokjes spelen. 
Respecteer de natuur, zowel op de camping als erbuiten.
U kunt uw nae 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!

Door weelijk 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 alléén toegestaan op de daarvoor voorziene gemeenschappelijke grillplaatsen: 
14 plekken waar u kunt barbecuën.
Bij droogte kan het verboden zijn om met houtskool te barbecueën.

Auto's en motoren zachtjes rijden.
Zeer voorzichg rijden met de auto op de camping, geen getoeter / lawaai. 

Wij ontvangen de gasten de hele dag non-stop vanaf 9 uur. 
Het dagtarief geldt tot 10 uur de volgende dag. Elke aangebroken periode geldt als een hele periode.
De betaling van het verschuldigde kampeergeld dient de dag vóór het vertrek gedurende de 
openingsjden van de winkel plaats te vinden van 8:30 tot 19:30 uur.
Kampeerders die bezoek ontvangen moeten dit aan de recepe melden en het dagtarief betalen: 4 € per 
persoon en 1 € per auto. Bezoekers moeten de camping uiterlijk om 21 uur verlaten.
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