D

e camping ligt in de buitenste
zone van het beschermde
natuurgebied de Cevennen. Het
eigendom bestrijkt 62 hectare, is
zeer rustig gelegen en schaduwrijk,
aan de oever van de rivier “le
gardon”, op zo’n 3 km van St-Jean
du Gard. Het is een gebied met
prachtige wandelroutes en vele
fietsmogelijkheden.
VOORZIENINGEN
Standplaatsen 90 – 150m²,
3 wasgelegenheden, douches en
wasbakken met warm water, baby
sanitair, wasmachines, droger,
kampwinkel, bar-restaurant, TV,
meeneem-maaltijden, pizza’s, gas,
koelijs, koelkastverhuur (5.00 € per
dag). Bar open van 20 mei tot 10
september.
SPORT EN SPEL
Gratis zwembad 500m²
(zwembroek verplicht, géén
zwemshorts!), sportveld met
kunstgras voor voetbal, volleybal,
basketbal, tennisbaan
(gratis buiten hoogseizoen), pingpong en verlicht jeu de boules

terrein, schommels (e.d.) voor de
kleintjes, rivier, vissen, speelzaal
met biljart, tafelvoetbal, internet
computer en Wi-Fi.
In Juli en Augustus worden
er sportieve activiteiten en
muziekavonden (één keer per week)
georganiseerd. In het laagseizoen
vanaf 20 mei (data per activiteit op
aanvraag ) zijn er jeu-de-boules
toernooien, en bridge-avonden.
IN HET DORP
Alle winkels, (tand)artsen,
fysiotherapeuten, apotheek,
dierenarts, bus naar Nîmes en Alès,
postkantoor, bank, geldautomaat,
supermarkt, iedere dinsdag markt.
OP EEN PAAR KILOMETER
Museum over de Cevennen,
stoomtrein van St. Jean du
Gard naar Anduze, Bamboebos,
grotten van Trabuc, Musée du
Désert, zijdemuseum, paardrijden,
golfpractice op 30 km, (golfbaan op
60 km).

GEOPEND VAN 04 MEI TOT 20 SEPTEMBER 2019
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Tarief per dag 2019

04/05-29/06
30/08-20/09
18.00
21.50
5.00
gratis
gratis

Forfait (staanplaats + auto + 2 pers)
Forfait comfort (plaats + auto + 2 pers) elect. 6A
Extra volwassene
Kind tot 7 jaar
Kind tot 3 jaar
Forfait +/-120m² (plaats + auto + 5 pers) 10A
Extra auto (op de parkeerplaats)
1.60
Hond
2.20
Bezoeker
3.40
Toeristenbelasting 0.66 € p. p. per dag vanaf 18 jaar.

30/06-05/07
23/08-29/08
30.00
32.00
8.50
6.00
gratis
59.50
3.00
4.00
5.00

ALS DAGTOCHTJE
Het strand op 85 km, de Gorges
du Tarn en de l’Ardèche op
1 uur rijden, la Corniche des
Cévennes, Mont Aigoual, Pont du
Gard, Nîmes, Uzès, Avignon, la
Camargue, la Provence…
TOEGANGSROUTES
Autoroute A7: afslag Bollène,
Pont St-Esprit, Bagnols-sur-Cèze,
Alès, richting Montpellier, StChristol-les-Alès, Anduze, St-Jean
du Gard, richting St-André de
Valborgne. De camping is na 3
km links.
Autoroute A75: afslag Marvejols,
richting Florac, en St-Jean du
Gard via de “Corniche des
Cévennes”. Op de T-splitsing
aan het eind van de Corniche,
rechts af richting St.-André-deValborgne. De camping is na 500
meter links.
Voor een verblijf op de camping
dient u het resterende bedrag
bij aankomst te voldoen.

06/07-14/07
17/08-22/08
36.00
39.00
9.90
7.00
gratis
70.70
3.00
5.00
5.00

15/07-16/08
39.00
48.00
10.50
7.50
7.50
81.50
3.50
6.00
5.00

....................................................................................................................................
RESERVERING 2019
Naam :........................................................................................... Voornaam :................................................
Adres :..............................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
Tel. : ............................................................... E-mail :.....................................................................................
Reserveert een plaats : □ caravan
□ vouwwagen
□ grote tent
□ klein tentje max 2 x 2,5 m
□ elect. 6 A. □ hond				
Voorkeuren voor een plaats :............................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
Aantal personen:............Aantal kinderen...........Geb. data..............................................................................
Wil huren een...................................................................................................................................................
Aankomstdatum :....................................................... Vertrekdatum :...............................................................
Aanbetaling :		□ camping : 25% van de verblijfkosten + 18 € reserveringskosten				
		
□ verhuur : 30% van de verblijfkosten + 18 € reserveringskosten
Per :
□ credit card
□ bankoverschrijving
□ contant
CB n° : └─┘└─┘└─┘└─┘/ └─┘└─┘└─┘└─┘/└─┘└─┘└─┘└─┘/└─┘└─┘└─┘└─┘
Geldig tot : └─┘└─┘/ └─┘└─┘
Visuele cryptogram : └─┘└─┘└─┘
Bankgegevens : rekening op naam van SARL Camping Mas de la Cam - 30270 St. Jean du Gard
Ik verklaar de reserveringvoorwaarden te kennen en te accepteren.
Datum : ..............................................Handtekening :......................................................................................
Hoe bent u aan het adres van de camping gekomen ?

G

ÎTES zijn kleine
appartementen die zich in een
volledig gerestaureerde « mas »
bevinden (hereboerderij). Het
oudste gedeelte van de mas
dateert uit de de XVIIe eeuw.
De meeste gîtes bevinden
zich rondom een binnenplaats,
waar u buiten kunt zitten. De
grootste twee gîtes hebben
een privé terras of een tuintje.
In elke gîte is een badkamer
(douche en toilet), een keukentje
(koelkast, serviesgoed, 2
of 4 gaspitten), eethoek,

tweepersoons slaapbank,
stapel- of onderschuifbed(den).
In de grotere gîtes is een
tweepersoons bed. Dekens en
kussens zijn aanwezig, lakens
en ander linnengoed niet.
Lakens kunnen op bestelling
gehuurd worden, voor 15 € per
week per set. Huurders hebben
recht op dezelfde faciliteiten als
kampeerders.
Honden zijn in de gîtes niet
toegestaan.

TARIEF GITES 2019
Per week
Gîte 4 pers.
Gîte 4 pers. (1 slp.km.)
Gîte 5 pers. (1 slp.km.)
Gîte 5 pers. Cour (1 slp.km.)
Gîte 5 pers. (2 slp.km.)
Gîte 6 pers. (entre-sol)
Gîte 6 pers. Mas (2 slp.km.)

In het laagseizoen is er in een
aantal gîtes verwarming; dit is bij
de prijs inbegrepen.
BIJ AANKOMST
dient u het borg van 200 €, de
schoonmaakkosten (50 € of 65 €
afhankelijk van de gîte), en
het verschuldigde bedrag voor
eventuele lakenhuur.
Het resterende bedrag voor de
accommodatie dient uiterlijk 30
dagen voor de aankomstdatum
te worden voldaan.

Laag seizoen
04/05-29/06
31/08-21/09
385
405
415
445
465
495

29/06-06/07
24/08-31/08
480
515
530
580
610
620
750

Hoog seizoen
17/08-24/08

06/07-17/08

590
630
640
695
715
750
950

670
700
725
850
875
895
1200

Toeristenbelasting 0.66 € p.p.per dag.
* Voor de periode: 04/05-29/06 en 24/08-21/09:
2 weken reserveren de derde week gratis, waarbij we u de goedkoopste week aanbieden!
* In hoogseizoen 5% korting op uw verblijf als u boekt voor 3 aansluitende weken.
™
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RESERVERINGSVOORWAARDEN
Uw reservering is strikt persoonlijk en niet overdraagbaar aan derden. Uw reservering wordt geldig
na ontvangst van uw reserveringsformulier, uw aanbetaling + reserveringskosten, en zodra wij u de
betalingsbevestiging hebben doen toekomen.
Bij annulering voor 1 april wordt 50% van de aanbetaling teruggestort, na deze datum doen we dat niet.
Reserveringskosten worden niet teruggestort.
Het resterende bedrag voor de accommodatie dient uiterlijk 30 dagen voor de aankomstdatum te worden
voldaan. Voor een verblijf op de camping dient u het resterende bedrag bij aankomst te voldoen.
U kunt voorkeuren voor een plaats opgeven, maar we garanderen niet dat we hieraan kunnen voldoen.
Als u onaangekondigd te laat aankomt wordt de standplaats 24 uur na de voorziene aankomstdatum als
vrij beschouwd (dwz vanaf 14.00 uur op de dag na uw geplande aankomst), de aanbetaling blijft dan in het
bezit van de directie.
Er wordt geen enkele korting gegeven voor een vervroegd vertrek of voor een late aankomst: U bent
het volledige bedrag van de reservering verschuldigd.
We raden u aan een annuleringsverzekering te nemen.

