
Gratis wi-fi.

  Corbès - Thoiras 30140 Anduze - France
0033 4 66 61 73 10

anduze@campingcp.com
... en meer informatie over:

www.campingcp.com
 

De camping "Cévennes-Provence",
ligt binnen het "Natura 2000" gebied,

zet zijn ecologische engagement
voort dankzij de verwerving van 
2 nieuwe labels: Esprit Parc en

Engagé 0 Phyto 
 

  Informatie, reserveringen en kortingen voor de 
sport activiteiten met professionele instructeurs en 
gidsen voor verschillende thema-excursies zoals canyoning, 
electrische mountainbikes, bomenklimparcours, Kano-Kayakvaren, 
paard-en ponyritten, paragliding, speleologie, ezeltochten 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
sportievelingen (hardlopen, trailrunning...).
Vraag naar de kaarten met favorieten van het team!

 Hulp in geval van moeilijkheden wanneer u een arts, tandarts, garage,
taxi, etc...

 Op het wifi-terras staan rekken vol folders over musea, rijetijdsbesteding,
feestelijkheden en toeristische trekpleisters in de Cevennen.

Open vanaf 20 maart tot 
1 oktober 2021. 

 
 

 

We wensen U een prettig verblijf 
en we hopen dat alles naar

verwachting is!

Deel gerust uw vakantie!  

Open 7/7 van 8:30 tot 19:30 uur   

RECEPTIE   

Kortingen op aanvraag.   

U kunt dit document aan het
eind van uw verblijf
teruggeven aan de receptie.

Voor 2022:
U kunt een staanplaatsen reserveren
op de site voor 226 staanplaatsen
voor tenten, caravans en campers
vanaf 8 november 2021.  

 
16 chalets te huur van 1 tot 6
personen, te boeken vanaf 
1 juni 2021.

 
Off-season prijzen: kom genieten van

het mediterrane klimaat!
 
 

NIEUW 2021 !

Open van begin april tot half september 2021 

#campingcevennesprovence

Théo is de manager van de bar en het restaurant! 
Dankzij verschillende cursussen met koks is hij in staat om smaakvolle

gerechten samen te stellen en bedenkt hij zelf zijn kaart om u verse, lokale
en huisgemaakte producten te laten ontdekken. 

Reserveer ook vanaf uw kampeerplaats op 07 88 704 689

Ter plaatse of om mee te nemen!

Overdekt terras van 180 m² of een buitenterras van 60 m².
Geniet in een aangenaam kader van de suggesties van de chef, pizza's, vlees,

gemengde salades, friet, kindermenu, ijs, pannenkoeke, zelfgemaakte
desserts, evenals alle alcoholische of niet-alcoholische dranken.

Sigarettenverkoop.

WELCOM OP

in april, mei, juni en september: afhankelijk van de gezondheidsvoorschriften

gesproken talen  

Juli en augustus: 8 uur tot 22.30 uur

Broodje na reservering.

 Jaarplaatsen niet mogelijk.

Nieuw 2021 !
3 composteerders 



Tennis
Gratuit en avril, mai, juin et septembre.

Juillet et août :  3 € par heure
Réservation à la réception

Location 1 raquette + balles : 1 €
 

Een speelterrein voor kinderen vanaf 2 jaar.
3 pingpongtafels.

Slechts één inzamelpunt: het stenen gebouw  

Massage, pottenbakken, Hatha yoga, boogschieten, poney,
petanque wedstrijd, laser game, kapsalon...

Shows in juli / augustus
van 20.30 uur tot 22.30 uur.

 

Programma bij de receptie en op
www.campingcp.com

Veel voordelige kwaliteitsproducten worden 
hier met een glimlach verkocht. 

U doet fijn en snel boodschappen en houdt tijd over voor vakantie vieren.

1,5 hectare terrein voor ontspanning en spel naast de rivier: voetbalveld, volleybalveld, badmintonveld, Ninjaline, 2
Slacklines, 5 picknicktafels… 

Jeu de boulesbanen verlicht tot 22.30 uur.
Georganiseerde Boule competitie wedstrijden 
afhankelijk van de periode.

Tennisbanen
Gratis in april, mei, juni en september

Juli en augustus: 3 € / uur
Reservering aan de receptie

Verhuur van 1 racket + ballen: 1 €
 

• Afvalcontainers

• Droog brood voor dieren

• Gebruikte batterijen - Grofvuil

• Groene container: afvalglas 
• Gele container: verpakkingen plastic, 
kleine kartonnen en metalen
• Blauwe container: kartonen

De kleine vuilnisbakken overal op de camping zijn voor klein afval.

 Minigolf met 18 holes
Gratis in april, mei, juni en september

Juli en augustus: 1,50 € / persoon
Vraag naar materiaal 
in de voedingswinkel

Onder voorbehoud van wijzigingen naar aanleiding van de sanitaire wikkelingen.

WINKEL   Open van begin april tot eind september 

 7/7 van 8:30 tot 19:30 uur

ACTIVITEITEN EN RECREATIE

Programma en prijs van de activiteiten bij de receptie:

Spelkamer: Flipperkasten, tafelvoetbal, videospelen.

AFVALBAK & AFVAL SCHEIDING 
Tegenover het stenen gebouw:

Bakkerij
Elke ochtend van april tot half

september vers brood, croissants,
pains au chocolat, brioches en

rozijnenbroodjes.

Regionale producten 
Honing, biologische jam,

vruchtensap en wijn, kastanjes,
paté, Pélardonkaasjes, verse
rauwe melk, vlees, gedroogde

worst, groentes, olijfolie…

Kruidenierswaren
Koude dranken, wijn, alcoholische
dranken, vleeswaren, kaas, snoep,

diepvriesproducten, ijsjes, 
fruit & groente, 

oliën en handgemaakte zeep.

Diversen 
Drogisterij, speelgoed, vaatwerk,

vis, strand en kampeermateriaal…

In de vriezer
Ijsblokken, ijsklontjes,
diepvrieselementen.

Gas
Camping gaz, Cube van Butagaz,

kookstellen en lampen.

Post
Ansichtkaarten 
en postzegels.

Nieuw 2021 !

3 composteerders 



 
 
 

9 sanitaire voorzieningen, verspreid over het
campingterrein:
1 verwarmde
7 volledig gerenoveerd
4 toegankelijk voor minder mobiele gasten
3 uitgerust om de baby te verschonen

4 douches voor ouders met kinderen
1 douche voor de hond!

 

 

Gratis verhuur van
computers

 

Informatie over de wifi-
verbinding op het terras.

SANITAIRE VOORZIENINGEN

Morgenmarkten 
 maandag in Lasalle (13 km) 

dinsdag in St Jean du Gard (10 km) 
donderdag in Anduze (4 km)

 

Nachtmarkten Juli/Augustus
 dinsdag in Anduze 

donderdag in St Jean du Gard
 

Verschillende wandelingen op de 30 hectare van de camping:
- Bezoek aan "la Tour" uit de 10  eeuw
- Het pad naar de bron
- Uitzichtpunt op "le Puech"
- Het pad "les Arbousiers"…   

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

U kunt gratis gebruikmaken van de tuinkruiden in onze tuin bij de ingang
van de mini-golf.
Wij vragen u een schaar te gebruiken voor het knippen van de tuinkruiden, al
naar gelang uw behoefte.

Op het campingterrein staan meer dan 120
verschillende bomen en struiken. 
Een lijst met bomen en vogelsnamen ligt voor u klaar
bij de receptie  (beschikbaar in meerdere talen).

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

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

Denk eraan om uw toiletpapier mee te nemen.
Gelieve geen natte doekjes, inlegkruisjes of maandverband in het

toilet te gooien.
 

Gratis wi-fi hotspot
 op het plein

 

van 6 tot 22:30 uur
 

Breng uw eigen 25 meter kabel met een blauwe EURO-stekker.
Verkoop of verhuur ter plaatse. Adapter: 0,70 € / dag - kabel + adapter: 1 € / dag  

Mogelijkheid om "table-top" koelkasten te huren 
op uw kampeerplek. 5,20 € / dag - min 35 €.  

Gratis servicestation voor campers.

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

Droger: 3,50 €
Wasmachine zonder wasmiddel: 4,60 € / met wasmiddel 4,80 € 

NATUUR

Muntjes in de winkel te koop. 

1 wasruimte uitgerust met:
4 waterbesparende wasmachines (35 minuten)
1 droger
2 wastafels met warm water.

e



  In geval van brand zijn er 4 evacuatie 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.SPECALE AANWIJZINGEN

Er is een defibrillator/AED bij de receptie. 

SARL au capital de 250.000 € - SIRET 320 528 979 000 18 RCS Nîmes 
Mention Tourisme 3 étoiles
Arrêté préfectoral n°C 30-001868-002 du 27/04/2017

UITTREKSEL UIT HET OFFICIËLE REGLEMENT

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.   

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 openingstijden van
de winkel plaats te vinden van 8:30 tot 19:30 uur.
Kampeerders die bezoek ontvangen moeten dit aan de receptie melden en het dagtarief betalen: 
4 € per persoon en 1 € per auto. Bezoekers moeten de camping uiterlijk om 21 uur verlaten.
  
Wij raden u aan om uw fietsen vast te maken aan een boom of aan uw voertuig.
Zwemmen in de rivier gebeurt zonder bewaking. Wees dus uiterst voorzichtig!

Auto's en motoren zachtjes rijden.
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 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.

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 worden gehouden en zijn niet toegelaten in de sanitaire voorzieningen, in de
winkel en aan de receptie.
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 receptie krijgt u gratis zakjes voor het opruimen van de uitwerpselen van uw hond.
Douche voor honden in washokje n°3.
  
Gedurende de dag: Radio en muziek toegestaan zij het zachtjes.

Vanaf 22:30 uur: Alle activiteiten op de camping stoppen. 
Sluitingstijd bar, restaurant en wi-fi.
Volledige stilte op de camping, op het speelterrein en langs de rivier.
Radio en muziek verboden.
  Kinderen en tieners staan onder de verantwoordelijkheid van hun ouders.
Om 22:30 u moet het op de camping overal stil zijn. Respecteer de vakantie van uw buren, of u nu met uw gezin
dan wel met vrienden op vakantie bent.

Buiten de reguliere sancties opgelegd door wetten, decreten of gemeentevorderingen, 
    heeft elke overtreding van het huisreglement acute verwijdering van de camping tot gevolg.   


