
ANNIVERSAIRE



(eigenaresse La Vallée Verte)

Wat hebben we daar allemaal ontzettend naar 

uitgekeken! Toch? Fijn dat jullie naar La Vallée 

Verte komen. Alvast van harte welkom!

Onze deuren naar onze groene vallei zijn weer 

geopend. We hebben er wederom onwijs veel 

zin in! Ook is het nu tijd om samen het glas te 

heffen, want we bestaan dit jaar maar liefst 25 
jaar! 

Samen met onze vele ‘Team-Toppers’ hebben 

we voor een heleboel gasten een fantastische 

vakantie mogelijk weten te maken en daar zijn 

we dan ook bijzonder trots op!

Lees onze tips om maximaal te profi teren van al het fi jne dat de omgeving van La 

Vallée Verte biedt. Zoek een idyllisch plekje aan de rivier of ga heerlijk ontspannen in 

de schaduw en luister naar de bekende geluiden van de krekels.

Ik wens u een goede reis en een heerlijke vakantie op La Vallée Verte toe!

Eindelijk weer vakantie!



RECEPTIE
In- en uitchecken doet u bij de receptie. Bij de receptie 

kunt u terecht voor o.a. vers gebakken brood, toeristische 

informatie en wandelroutes. Ook vindt u bij de receptie 

onze campingwinkel waar wij de basisbehoeften verkopen. 

Wij verzoeken u vriendelijk rekening te houden met de 

openingstijden van de receptie en om 1 dag voor vertrek 

bij de receptie af te rekenen. U kunt bij ons contant, met 

creditcard of pinpas betalen. Ook kunt u bij de receptie 

terecht voor alle inschrijvingen met betrekking tot de 

verschillende activiteiten van het animatieprogramma.

Wij verzoeken u vriendelijk het eventuele inschrijfgeld

direct te voldoen. Indien u iemand dringend nodig heeft,

kunt u altijd terecht bij de bar. 

AED
Een AED/defibrillator treft u rechts van de receptiedeur en 

naast Valley View Lodge 6. Bij personen met een hartstilstand 

is het van belang z.s.m. hulp te bieden. Bel allereerst 112. De 

AED is o.a. uitgerust met een sirene en een luidspreker om 

de hulpverlener m.b.v. gesproken instructies te begeleiden. 

Wanneer professionele hulp is gearriveerd kunnen zij de 

medische hulp voortzetten. Deze AED is van levensbelang. 

Onverantwoord en zinloos gebruik wordt beboet met € 500.

BAR
Onder het genot van een drankje bij de bar, op het 

buitenterras of op onze heerlijke loungebanken kijkt u uit op 

de rivier en het zwembad, dat ’s avonds sfeervol verlicht is. Er 

is een grote verscheidenheid aan ijs, Nespresso, frisdranken, 

alcoholische dranken en wijnen.

Algemene informatie over onze camping:

BARBECUE
Helaas is het grillen op houtskoolvuur en open vuur ons door 

de brandweer verboden. Wij verzoeken u dringend deze regel 

te respecteren aangezien wij ons in een bosrijke omgeving 

bevinden. Grillen op gas of elektra is wel toegestaan.

BRANDBLUSSERS – BRANDGEVAAR
Op ons terrein bevinden zich verschillende brand-blussers. 

Deze zijn noodzakelijk i.v.m. het zeer droge klimaat tijdens de 

zomermaanden. Deze brandblussers zijn van levensbelang 

voor een ieder van ons. Het is absoluut geen speelgoed en 

onverantwoord of zinloos gebruik wordt beboet met € 250.

CALAMITEITEN
Indien u dringend iemand nodig heeft kunt u altijd terecht bij 

de bar. Bij noodgevallen kunt u bellen met (0033)4.66.79.08.89. 

Wij zijn woonachtig op het park.

CHEMISCH TOILET
Het legen van uw chemisch toilet kan in het grote centrale 

sanitair gebouw; de spoelbak bevindt zich aan de buitenzijde 

van het gebouw aan de kant van de trap. Ook treft u een 

chemisch toilet aan de achterzijde van het kleine sanitair 

gebouw en bij de Grand Confort sanitairs. Graag goed 

doorspoelen na gebruik.

CLUB EVERT
De animatie-club en haar mascotte (het zwijn Evert) is 

tegenover de receptie, het startpunt van de activiteiten.

JEU-DE-BOULES
Wij hebben deze tot uw beschikking staan bij de banen.



DOKTER/TANDARTS
Heeft u onverhoopt een dokter of tandarts nodig, dan vindt u 

de gegevens op deze achterkant. Bij taalproblemen helpen wij 

u graag. De dokter in Goudargues vindt u rechts van het VVV. 

In Goudargues is een apotheek aanwezig, aan het begin van 

het dorp. In Bagnols-sur-Cèze zijn diverse apotheken aanwezig, 

o.a. bij de grote supermarkt Intermarché. Wij wijzen u op het 

feit dat in het weekend het dokterstarief hoger is. U wordt dan 

voor recepten via de politie naar de dienstdoende apotheek 

verwezen. 

HONDEN
Honden zijn toegestaan op het terrein, mits ze ten alle tijden 

aangelijnd zijn. Wij doen een dringend beroep om honden 

op het terrein niet zijn/haar behoefte te laten doen, maar 

altijd buiten de camping. Laat ze ook niet alleen op het 

campingterrein. Honden moeten worden uitgelaten in de 

wijnvelden naast de camping, het pad naast de caravanstalling. 

Mocht uw hond onverhoopt tóch op de camping zijn 

behoefte doen, verzoeken wij u dringend dit op te ruimen. 

Onze rivieroever is geen hondenuitlaat terrein, wel is het 

rechtergedeelte toegestaan voor honden. Na 19.00 uur zijn 

honden op de gehele rivieroever toegestaan.  

HUISVUIL
Bij aankomst ontvangt u één transparante vuilniszak voor 

het scheiden van uw huisafval. Deze transparante zak is voor 

al het verpakkingsmateriaal (eventueel los te koop in de 

receptie). De standaard zwarte vuilniszak is bestemd voor 

restafval. Zodra de zak vol is zet u deze voor 10.00 uur

’s ochtends (maandag, woensdag, vrijdag en zaterdag) op 

de daarvoor bestemde ophaalpunten (= begin van uw laan). 

Tussen circa 10.00 en 11.00 uur worden de volle zakken door 

ons opgehaald. Wij verzoeken u het glaswerk gescheiden te 

houden van het andere afval, dit dient u zelf te deponeren in 

de speciaal daarvoor bestemde glascontainer aan het begin 

van onze oprijlaan. 

RESERVERINGEN
Bij de receptie maken we graag reserveringen voor het volgende 

jaar. Wij hanteren het principe ‘wie het eerst komt, wie het 

eerst maalt’. Er kunnen geen rechten worden ontleend aan 

reserveringen uit eerdere jaren.

RIVIER
Wij wijzen u met nadruk op de eigen verantwoordelijkheid bij 

het betreden van onze rivieroever. Camping La Vallée Verte 

kan op geen enkele wijze aansprakelijk gesteld worden voor 

welk letsel, ongeval of schade dan ook, opgelopen bij onze 

rivieroever. Kleine kinderen dienen onder begeleiding van 

ouders naar de rivier te gaan.

RESTAURANT
In ons gezellige en sfeervolle restaurant kunt u ’s avonds zowel 

binnen als buiten heerlijk dineren. Wij bieden u de keuze uit 

verschillende soorten huisgemaakte pizza’s, diverse warme en 

koude voorgerechten, smakelijke vlees- en visgerechten. Let op: 

reserveren is verplicht en kan bij de bar of via telefoonnummer 

+33 6 60 54 46 85.

SNACKS
U kunt een keuze maken uit diverse snacks en frites. Hele of halve 

kippen zijn op bestelling (voor 12.00 uur) bij de bar.

VERMISTE VOORWERPEN
Wij verzoeken u vriendelijk gevonden voorwerpen bij de 

receptie af te geven. Tevens kunt u hier vermiste voorwerpen 

melden of afhalen.

SANITAIR
Wij doen ons uiterste best de sanitair gebouwen goed 

schoon te houden. Indien u toch opmerkingen heeft over de 

schoonmaak of andere gebreken constateert, verzoeken wij 

u vriendelijk dit terstond te melden bij de receptie zodat wij 

hierop gelijk actie kunnen ondernemen. Wij stellen het erg op 

prijs als u na de afwas de bak netjes en opgeruimd achterlaat. 

In elk toilet vindt u toiletborstels, er staan afvalbakjes in de 

toiletten en een grote afvalbak bij de afwasbakken. Daarnaast 

zijn onze gebouwen geen kinderspeelplaatsen.

SLAGBOOM
Halverwege onze oprijlaan treft u een slagboom aan. Voor 

uw en onze veiligheid is deze ‘s nachts gesloten van 23 tot 7 

uur. U kunt ‘s avonds (d.m.v. een code) na 23 uur de camping 

oprijden tot de centrale parkeerplaats en daar dient u de auto 

te laten staan.

SNELHEID
Op de gehele camping geldt een MAXIMUM snelheid van 

10 km/uur. Wij verzoeken u vriendelijk stapvoets te rijden op 

onze camping. Om het verkeer te doseren zijn er speciale 

verkeersdrempels aangelegd op ons park.

- Vin & Food Restaurant



SPEELTUIN
De speeltuin heeft 2 speeltoestellen voor onze jongste 

campinggasten (vanaf 2 jaar). Kinderen dienen onder 

begeleiding van ouders naar de speeltuin te gaan.

TAFELTENNIS TAFELS
U kunt gratis gebruik maken van onze tafeltennistafels. 

Houten batjes worden gratis uitgeleend bij de bar. 

Ping-pongballetjes zijn alleen tegen betaling van €0,50

per balletje verkrijgbaar.

TENNISBAAN/MULTISPORT
Bij de receptie kunt u de tennisbaan/multisport bespreken. 

Tennisballen, rackets, ballen, etc. dient u zelf mee te nemen. 

Gebruik van de baan is gratis.

TREKKER SERVICE
Aangezien wij een terrassencamping zijn, brengen en halen 

wij met alle plezier uw caravan naar of van de plek! U kunt een 

tijdstip tussen 8.00 en 10.00 uur reserveren bij de receptie.

WiFi
Gratis WiFi-hotspot bij bar/restaurant. La Vallée Verte ligt in 

een natuurgebied en hierdoor op grote afstand t.o.v. een 

telefooncentrale, een zeer trage downloadsnelheid kan 

daardoor mogelijk zijn.

WASMACHINE
In het grote centrale sanitair gebouw zijn 2 wasmachines. Per 

wasbeurt betaalt u € 5,- (met contant geld) alvorens uw was te 

draaien. Vloeibaar waspoeder is automatisch inbegrepen. Het 

is verboden waslijnen te spannen tussen struiken en bomen.

WATER
Water is drinkbaar op de gehele camping. Onze water-

tappunten beschikken niet over een afvoer en zijn dus alleen 

geschikt om water te tappen.

ZWEMBAD
U kunt als gast op onze camping gratis gebruik maken van ons 

zwembad en strand. De openingstijden van het zwembad/

strand treft u bij de ingang van het zwembad. Om het gebruik 

voor elke gast zo optimaal mogelijk te maken zijn de volgende 

regels van toepassing: 

• Ligbedden kunnen niet gereserveerd worden

• Ligbed is slechts door 1 persoon te gebruiken

• Geen terrasstoelen plaatsen bij het zwembad

• Uitsluitend in zwemkleding, ook kleine kinderen

• Geen luchtbedden, bootjes, e.d. in het zwembad

• Geen balspelen in en om het zwembad

• Glaswerk is streng verboden in en om het zwembad

• Verboden het zwembad te betreden met schoeisel

• Sportbroeken en shirts zijn streng verboden 

Onze duo-waterglijbaan is 12 meter lang en mondt uit in 

een speciaal zwembad. Dit zwembad dient direct verlaten te 

worden na gebruik van de glijbaan. D.m.v. pictogrammen op 

het bord bij de glijbaan, wordt aangegeven wat er voor de 

veiligheid van de gebruikers op de glijbaan wel en niet mag. 

Camping La Vallée Verte is niet verantwoordelijk voor verlies, 

schade en/of diefstal van uw eigendommen en/of lichamelijk 

letsel in en om de zwembaden en glijbaan. Zij kan als zodanig 

dan ook niet aansprakelijk worden gesteld. 

TOERISTISCHE TIPS
In de volgende rubrieken hebben wij enkele toeristische en 

praktische tips voor u verzameld. Voor foldermateriaal over de 

directe omgeving raden wij u ook aan een bezoek te brengen 

aan het  Offi ce du Tourisme, Espace Gilles in Bagnols sur Cèze. 

In juni-september geopend van maandag t/m zaterdag van

9.00 -19.00 uur en op zondag van 10.00 - 13.00 uur.

- Zwembad La Vallée Verte



BANKEN
In Bagnols sur Cèze vindt u verschillende grote banken. Hier 

kunt u terecht om geld te pinnen. Normaliter zijn de banken 

geopend tussen 9.00 en 12.00 uur en tussen 14.00 en 17.00 

uur. Op onze camping is het niet mogelijk om geld op te 

nemen.

DIERENPARK
Ferme aux Crocodilles
Les Blachettes, 26700 Pierrelatte

Uniek in Europa, een enorm tropische serre van 8000m2

waar u meer dan 400 krokodillen kunt bekijken!

GROTTEN
Grotte de la Salamandre
30430 Méjannes-le-Clap

Na het volgen van een wandelpad vanaf de parkeerplaats 

(van Grotte de la Salamandre) komt u uit bij een prachtige 

druipsteengrot waar ze in één grote ruimte aan de hand van 

bijzondere en fascinerende lichteffecten er een spektakel van 

maken. 

Aven d’Orgnac
07150 Orgnac L’Aven

Bij het plaatsje Orgnac ten oosten van Barjac en ten westen 

van Pont St. Esprit gelegen, vindt u deze fascinerende 

druipsteengrotten met immens grote zalen. U daalt af met 

een lift; daarna is het veel trappen lopen. Bij de grot bevindt 

zich ook een regionaal pré-historisch museum.

Grotte de Trabuc
30140 Mailet par Anduze

De grootste grot van de Cevennen biedt een feeëriek 

spektakel met de grote waterval, 25m diep meer, 

kalkafzettingen die uniek in de wereld zijn en nog steeds 

onverklaarbaar voor specialisten.

Grotte de Madeleine
07700 Saint-Remèze

Deze grotten zijn gelegen in het parcours van de Gorges de 

l’Ardèche tussen Vallon Pont d’Arc en St. Martin d’Ardeche.

KANOVAREN - Rivier de Cèze

Vanuit de camping worden kano-excursies georganiseerd 

op de rivier de Cèze. De onvergetelijke en schitterende 

dagtocht moet u echt meemaken: met eigen vervoer 

rijden we om ca. half 10 weg naar de startplaats van de 

excursie. Onderweg is er een koffi estop en een lunchpauze, 

geheel door ons verzorgd. De tocht staat in het teken van 

ontspanning en plezier en voor iedereen goed te doen. U 

bent aan het eind van de middag (ca. 17u) weer terug op de 

camping. Deelname aan de kano-excursie geschiedt geheel 

op eigen risico. Camping La Vallée Verte kan generlei wijze 

aansprakelijk worden gesteld voor schade of enig letsel. 

Kinderen die meegaan dienen

in ieder geval te kunnen zwemmen.

KANOVAREN - Rivier de Ardèche

Op de rivier de Ardèche kunt u eveneens kano’s of kayaks 

huren. Dit gaat op individuele basis. U kunt hier kiezen uit 

rondpeddelen voor een paar uur of voor een lange dagtocht 

over de rivier. Deze start in het plaatsje Vallon Pont d’Arc en 

stopt net voor het plaatsje St. Martin d’Ardèche. Deze tocht 

voert u langs verschillende stroomversnellingen in de rivier en 

is vrij pittig; dus geschikt voor de sportievelingen onder ons! 

Omdat de tocht vrij lang is, raden wij aan dit circuit niet te 

ondernemen met kinderen onder de 14 jaar. Bij de huur wordt 

u gevraagd een verklaring te tekenen dat u kunt zwemmen.

KLOOSTER
Chartreuse de Valbonne

Dit Kartruizerklooster dateert uit 1203 en is in de 17e eeuw 

gereconstrueerd. Een historisch monument met een zeer 

opvallende architectuur. De Chartreuse de Valbonne ligt ten 

noorden van St. Paulet de Caisson op ca. 15 minuten rijden vanaf 

de camping. Het ligt temidden van een groot bosrijk gebied.

Daarnaast vindt u er ook een botanische tuin.

In de omgeving van La Vallée Verte bevinden zich in heel veel 

plaatsjes oude kastelen en ruïnes; veelal nog in particulier 

bezit en dus niet te bezichtigen.

- Grotte de la Salamandre



MUSEA

Planétarium Nimes
Avenue Peladan, 30000 Nîmes

D.m.v. projectie maakt u een virtuele reis door het universum. 

De maan, sterren en de planeten komen voorbij terwijl u 

heerlijk in een fauteuil zit.

Musee de Peintre Albert André
Hotel de Ville, Place Mallet Bagnols sur Cèze

Dit museum is gesitueerd in een hotel uit de 17e eeuw. Het 

museum presenteert de collectie van Albert André, een vriend 

van schilder Renoir. U ziet hier bekende Franse schilderijen uit 

de 19e en 20e eeuw, sculpturen en andere kunstobjecten.

Musée de Bonbon Haribo
Dit museum bij Uzès biedt een ludieke wandeling door de 

geschiedenis van het snoepje van Hans Riegel Bonn. Van 

de traditionele teddybeertjes, in een eenvoudig washok 

gemaakt, tot de uitgebreide collectie van nu.

La Visiatome Marcoule
Wetenschappelijk museum bij Marcoule ten Zuid-Oosten van 

Bagnols sur Cèze. In 2 expositiehallen wordt u geïnformeerd 

over de activiteiten van nucleaire energie.

NATUUR

La Bambouseraie
Domaine de Prafance, 30140 Généragues

Op een gebied van 35ha heeft dit park meer dan 100 soorten 

bamboe welke vanaf 1855 uit het Oosten zijn meegebracht 

door een zijdehandelaar. Kassen met bloeiende planten, 

een Laotiaans dorp en een drakenvallei geïnspireerd op de 

principes van Feng Shui vervolmaken deze exotische tuin.

Camargues
Het natuurgebied van de Camargues vindt u op ongeveer 1 

uur rijden naar het zuiden vanaf de camping. Deze 40.000ha 

van strandmeren, moerassen en lage gronden bezitten een 

bijzondere fl ora en fauna en kleurrijke gewoontes waarvan de 

zwarte stier, het witte paard en de fl amingo de opvallendste 

verschijningen zijn.

Cascades de Sautadet
Natuurlijke watervallen in de rivier de Cèze. De witte 

kalkrotsen vertonen, met een niveauverschil van ongeveer 

10 meter, talloze holtes en scheuren, een van de beste 

voorbeelden van ‘kolkgaten’ in Frankrijk. Het water stort zich 

met veel lawaai door deze gaten, fascinerend!

Mont Ventoux
De top van deze berg is de enige van deze hoogte in de 

Provence en wordt ook wel de reus van de Provence genoemd. 

De top ligt op 1912m, het hoogteverschil met de voet van de 

berg bedraagt 1612m. U kunt hem bij helder weer zien liggen 

wanneer u vanaf de camping naar Bagnols rijdt. Een bezoek 

kunt u combineren met het plaatsje Vaison la Romaine, waar op 

dinsdagochtend een leuke markt is.

Gorges de l’Ardèche
Gorges de l’Ardèche is een welbekende rotskloof. Het kloofdal 

heeft enorme rotsformaties van kalksteen, uitgesleten door de 

rivier de Ardèche. Volg de D290, een bochtige route met diverse 

spectaculaire uitzichtspunten. Bekend is vooral Pont d’Arc bij 

Vallon Pont d’Arc, een door de natuur gecreëerde boogbrug over 

de rivier.

Animatieprogramma

Tijdens het hoogseizoen bieden wij een animatie-
programma geschikt voor alle leeftijden: 

Zoals onze Evert-club voor de allerkleinsten, 

georganiseerde wandelingen, jeu-de-boules, kano-

excursies, wijnproeverijen, sport- & spelgames, 

optredens en thema-avonden. Ook vermelden 

we speciale evenementen die in onze omgeving 

georganiseerd worden.

Elke zaterdag hangt het nieuwe programma van de 

daarop volgende week op het activiteitenbord.

- Cascades de Sautadet



PLAATSEN

Arles
Een belangrijke stad in het Romeinse Rijk. Bezoek hier 

het amfitheater en het Romeinse theater. Ook bekend als 

woonplaats van Vincent van Gogh.

Avignon
Avignon wordt wel de stad van de kunst en cultuur genoemd. 

Avignon is de hoofdstad van het departement Vaucluse. De 

welbekende burgt heet Pont St. Bénézet, die over de Rhône 

is gebouwd en halverwege de rivier plotsklaps ophoudt. 

Darnaast is Avignon bekend om het ‘Palais des Papes’. 

Het historische centrum is omgeven door een hoge 

stadsmuur van 4,2 km lang met 7 poorten. Verder vindt u er 

veel kathedralen en kerken. Avignon was in de 14e eeuw de 

residentie van 14 verschillende pausen. 

Daarnaast vindt u rondom Place d’Horloge vele gezellige 

winkelstraatjes en terrasjes. In de zomer kunt u genieten van 

straattheater tijdens het festival van Avignon.

Bagnols sur Cèze
Deze dichtstbijzijnde grote plaats was een beroemde 

marktplaats in de Romeinse tijd. De naam is afkomstig van 

het Romeinse ‘Balnolae’ oftewel zwavelhoudende baden. 

Restanten hiervan zijn er nauwelijks te vinden. De stad ontrolt 

zich rond het geplaveide en met arcaden omgeven Place 

Mallet.

Chateauneuf de Pape
Dit mooie, oude plaatsje is wereldberoemd vanwege zijn 

befaamde wijn-huizen, die u hier volop zult vinden. In 1923 

werd hier de bakermat van de AOC gelegd.

Les Beaux de Provence
Hooggelegen dorpje op de kalkheuvels, de Alpilles, 

een stad van glorie waar prinsen uit het feodale tijdperk 

oorlogsavonturen hebben beleefd. Van deze grandeur uit het 

verleden is een verbazingwekkend stadje overgebleven met 

een panorama dat u eeuwen terugbrengt in de tijd.

Goudargues
Het dorpje wordt doorkruist door een kanaaltje

aangelegd in de 12e eeuw door benedictijnermonniken. Het 

verzamelt water van de bronnen die in het hart van het dorp 

ontspringen. Het is aangenaam vertoeven langs de kades, op de 

terrasjes onder schaduwrijke platanen.

Nîmes
Nîmes is de hoofdstad van het departement de Gard, waaronder 

ook onze camping valt. Het is bekend om meer dan 20 eeuwen 

geschiedenis. Nîmes biedt u een stad vol met kunst. Er zijn 

erfdelen te vinden van de Romeinse tijd, zoals de bekende Arena 

(geïnspireerd op het Colosseum van Rome) en la Maison Carrée 

(Romeinse tempel). Ook vindt u in Nîmes veel Musea, gezellige 

drukke pleinen zoals Place de la Bourquerie, de Boulevard Victor 

Hugo en smalle, leuke winkelstraatjes.

Orange
Bezoek hier de twee Romeinse monumenten die op de 

Werelderfgoedlijst van UNESCO staan. Het alom bekende 

amfitheater, waar nog steeds voorstellingen worden 

gehouden. Het tweede monument is de Triomfboog van 

Orange. 

La Roque sur Cèze
Pittoresk oud plaatsje tegen een rotshelling gelegen. De 

charmante steile straatjes leiden u naar een Romaanse kapel. 

La Roque sur Cèze staat bekend als één van Frankrijk mooiste 

dorpjes. Aan de voet van het dorp kolken de spectaculaire 

watervallen Cascades de Sautadet.



Pitoreske plaatsen die een bezoek
méér dan waard zijn: 
La Roque sur Cèze, Cornillon, Montclus,
Barjac, Aigueze, Lussan en Uzes. 

Vers Pont du Gard
De Pont du Gard is het meesterwerk en best bewaarde 

gedeelte van een Romeins aquaduct van 50km lang. Aan de 

bovenkant is het 275m breed, 49m hoog en bestaat in totaal 

uit meer dan 50.000 ton steen. 

In de directe omgeving is er een museum met exposities, 

fi lms, ruimte voor de kinderen en een mediatheek. Daarbij 

zullen er beslist prachtige foto’s worden gemaakt van 

eindeloze uitzichten. Het geheel staat garant voor een 

onvergetelijk bezoek!

- Cornillon

SUPERMARKTEN
Supermarkten vindt u in Bagnols sur Cèze,

tevens kunt u hier tanken.

* Intermarché; 
 1e rotonde in Bagnols naar rechts; deze weg 

 helemaal uitrijden tot u bij de supermarkt bent

* Carrefour;
 In Bagnols richting Nîmes aanhouden; 

 op de rotonde aan uw linkerhand

* Intermarché contact; 
 via La Roque sur Cèze rijdt u richting 

 Goudargues, is ‘route de Barjac’. 

 Geopend van maandag t/m zaterdag

 van 8.30 tot 19.30 uur (vanaf juni ook op zondag-    

ochtend van 9.00 tot 12.15 uur)

De Intermarché en Carrefour zijn ‘s zondags geopend 

tot 12.30 uur. Daarnaast zijn ze doorlopend geopend van 

maandag tot zaterdag van 8.30 tot 20.00 uur.

LUNDI
• Nîmes

MARDI
• Montclus (in juli en augustus)

• Vallon Pont d’Arc 

  (Van 18.00 tot 24.00 uur in juli en augustus)

MERCREDI
• Bagnols sur Cèze

• Goudargues

• Uzès 

JEUDI
• Aiguèze

• Vallon Pont d’Arc

VENDREDI
• Barjac

• Nîmes

• St. Quentin de la Poterie

SAMEDI
• Uzès

• Pont St. Esprit

DIMANCHE
• Laudun

• St. Martin d’Ardèche (in juli en augustus)

• L’Isle sur la Sorgue

Markten in de omgeving



WANDELING

JUNGLEBOS
U loopt over de parkeerplaats naar de caravanstalling, daar 

loopt u links langsheen. U passeert een zwarte slagboom, 

hier volgt u de weg rechtdoor.

Bij de boerderij links van u aan het eind van dit weggetje 

loopt u rechts en volgt u de weg weer met een bochtje naar 

links. U volgt dus de weg al slingerend naar beneden.

U blijft rechtdoor lopen. Na de bocht naar rechts heeft u 

aan de linkerkant wijnvelden. Voor het stenen schuurtje 

aan de linkerkant gaat u rechts een pad op. Rechts heeft u 

wijnvelden, hier gaat het pad over in een zandpad.

Einde zandpad linksaf, de verharde weg op.

Ga over het bruggetje. Aan de linkerkant langs het gebouw, 

volg je de weg omhoog. 

Einde van de weg, op de splitsing, rechtsaf.

Loop langs het huis met de watermolen en ga het bos in. 

Hier begint de jungle-achtige omgeving, waar de wandeling 

zijn naam aan dankt.

U loopt links van het beekje. Hier en daar moet u wat grote 

stappen op en over stenen zetten, ook kan het op sommige 

punten glad zijn ivm het water.

Na een tijdje kunt u niet meer verder rechtdoor en moet u 

het water oversteken, dit is met 1 grote stap gedaan. 

Als u het water bent overgestoken neemt u het steile pad 

omhoog, recht tegenover het beekje. Bovenaan loopt u naar 

links. Hier vervolgt u het bospad een tijdje. Vervolgens loopt 

u langs twee wijnvelden.

Aan het einde van het tweede wijnveld, neemt u het pad 

scherp naar rechts met aan uw linkerzijde de heuvel. 

Na een flink eind gaat u helemaal onderaan het pad linksaf.

U loopt dit pad helemaal en komt weer uit bij de zwarte 

slagboom. Loop voorbij de slagboom rechtdoor en u komt 

weer uit bij de caravanstalling van onze camping.
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Duur wandeling
Ongeveer 90 minuten

Type wandeling
Normaal, klimmen en afdalen

Tip:
Trek stevige schoenen aan!



WANDELING

LES CASADES DE SAUTADET
U loopt naar de rivier beneden bij de camping. Hier gaat u 

linksaf en u loopt daar de camping af over een zand/bospad.

Aan het eind van het bospad komt u op de wijnvelden. Hier 

houdt u rechts aan.

Bij de bocht rechts aan houden en u loopt tot een stenen 

huisje aan uw rechterkant wat bijna volledig is begroeid met 

klimop. Direct na het stenen huisje gaat u rechts en loopt u 

langs het wijnveld. 

Aan het eind van het wijnveld gaat u links, de rivier ligt rechts 

beneden u. Langs dit wijnveld houdt u rechts aan bij het 

volgende wijnveld.

U loopt tot een oude stenen schuur. Direct voor de schuur 

gaat u rechts en gaat u een smal paadje tussen het hoge 

gras in. Aan het eind van het pad gaat het een  klein stukje 

vrij steil naar beneden hier begint het kiezelstrand.

U loopt het strand op naar links langs de rivier, aan het eind 

van de rivier beginnen de Cascades. U gaat de rotsen op en 

kunt genieten van, diepe kolken (soms wel 10 meter diep) 

die de rivier in de loop van de eeuwen in de kalksteen heeft 

uitgesleten. Hier ziet u ook hoe de watervallen het water met 

een enorme kracht door de geulen stuwt.
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Duur wandeling
Ongeveer 60 minuten

Type wandeling
Normaal, veelal vlak

Tip:
Trek stevige schoenen aan!

INFORMATIE
De bijnaam van de watervallen is “de sprong van de duivel” 

wat verwijst naar de vele slachtoffers van de Cascades. 

Men onderschat vaak de kracht van de draaikolken en 

de onzichtbare ondergrondse grotten die hierdoor zijn 

ontstaan. Bij hoog water kan de snelheid van de draaikolken 

oplopen tot een waterverplaatsing van 1000 kubieke meter 

per seconde.

De Cascades de Sautadet zijn prachtig maar ook gevaarlijk! 

Het is echt verboden om hier vanaf te springen of te duiken. 

Indien u uw hond meeneemt, houdt deze dan s.v.p. aan de 

lijn.







De accommodatie is schoon en netjes aan u aangeboden. Mocht dit niet het geval zijn, dan horen wij dit graag direct. Hieronder 

vindt u een schoonmaakinstructie (schoonmaakspullen zijn aanwezig). Wilt u niet zelf schoonmaken, dan kunt u dit doorgeven 

bij de receptie. De kosten hiervan bedragen € 75,- euro per accommodatie. De check-out is mogelijk tussen 07u00 en 10u00 

(hoogseizoen), in het voor- en naseizoen tussen 08u00 en 10u00. Als u ’s nachts (dus voor onze check-out tijden) wilt vertrekken, 

dan kunt u dit doorgeven bij de receptie.

Handleiding bij vertrek:

KEUKEN Wat te doen?

Keukeninventaris Alle inventaris schoon en droog opbergen in de kastjes. Indien er iets is   
 gebroken, graag even doorgeven.

Fornuis, aanrecht, wasbak Fornuis en aanrecht kruimel- en vetvrij maken.

Elektrische apparaten Uitzetten en schoonmaken.

Koelkast en vriezer Leeg maken, uitzetten en schoonmaken. Vriezer ontdooien en schoonmaken.

Magnetron Kruimels, vet en vuil verwijderen.

SLAAPKAMERS Wat te doen?

Bed- en beddengoed Hoeslakens, kussenslopen en dekbedovertrekken van de bedden halen en op  
 het voeteneind leggen. Kussens, moltons en dekbedden op de bedden   
 achterlaten. Goed vegen en dweilen onder de bedden i.v.m. stof. 

Kasten Leeghalen

BADKAMER EN TOILET Wat te doen?
Douchecabine Zand en vuil verwijderen uit de douchebak en schoonmaken. Haren uit de  
 douche-afvoer verwijderen. Wanden en deur douchecabine schoonmaken.

Wastafel en spiegel Schoonmaken

Toilet Het toilet aan de binnen-en buitenkant goed schoonmaken. Tevens de voet
 van het toilet en de muur achter het toilet schoonmaken. 

GEHELE ACCOMMODATIE Wat te doen?

Prullenbakken Zakken verwijderen en op de verzamelplekken zetten op de vuilnis ophaaldagen. 
 Indien het géén vuilnis ophaaldag is, kunt u de zakken kwijt in de containers
 bij de ingang van de camping

Vloer Goed vegen en dweilen. Let op dat de vloer droog is op check-out tijd.

Veranda Terras vegen en meubilair plaatsen in de oorspronkelijke opstelling.

Waslijnen e.d. verwijderen. (Voor- en naseizoen ligbedden op vlonder)

U heeft bij aankomst een borg betaald. Deze ontvangt u terug nadat wij de accommodatie hebben gecontroleerd en in orde 

hebben bevonden. Op dit moment levert u de sleutel in plus evt. de slagboompas. Mocht de accommodatie niet schoon zijn 

conform de bovenstaande instructie, dan zullen wij u hierop wijzen zodat u zelf nog het e.e.a. kunt doen. In tweede instantie 

zullen de schoonmaakkosten verrekend worden met uw borg.

Schoonmaakinstructie:

Wanneer u besluit de einschoonmaak uit te besteden:

Afwas schoon en droog in kastjes.

Vuilnis weggegooien.

Bedden afhalen en op voeteinden laten liggen (met uitzondering van de moltons).

Koelkast en diepvries leegmaken en uitzetten

Vloeren vegen

Algemeen
-  Gelieve geen haakjes, tape o.i.d. op wanden, plafonds en ramen te bevestigen.

-  Honden mogen niet alleen achtergelaten worden in de accommodatie en mogen
 op géén enkele wijze op de (lounge)banken en/of bedden.

-  Gelieve matrassen, hoofdkussens en  beddengoed in de accommodatie te laten en deze niet buiten te gebruiken.

-  Bij vertrek restjes toiletpapier, afwasmiddel, zeep etc. meenemen en deze niet in de accommodatie achterlaten.

-  Roken is niet toegestaan in de accommodaties.

Hartelijk dank voor uw medewerking! 


