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Welkom 
bij ons !

Dream 
Team

De Middellandse Zee  
zoals wij die graag zien!

Wij stellen ons voor...

....en onze technici en  
seizoensmedewerk(st)ers!

Ook dit jaar zorgt de camping Méditerranée 
Plage voor de langverwachte ontspanning!

Om ervoor te zorgen dat deze “oase van 
vreugde” blijft bestaan, waken wij al enkele 
jaren, en nu nog meer, over het behoud 
van onze watervoorraden, het gebruik van 
energie en het beheer van ons afval.

Wij zijn ervan overtuigd dat jij niet onge-
voelig bent voor deze nieuwe milieu- 
uitdagingen. Daarom wedden we er dit 
seizoen op, dat we dankzij de verschillende 
acties die we zullen ondernemen (zie p.8), 
samen onze impact op het milieu kunnen 
verminderen .

Jouw vakantie wordt er nog mooier door!

Geniet van je verblijf op Méditerranée Plage!

Philippe Robert

Directie

Jean-Michel

Technische
Dienst

Virginie

Gouvernante 

Davy

Café-Restaurant 

Alex

Animatie

Ella

Receptie

Heike

Receptie

Christelle

Accommodaties

Sjoerd

Receptie

Bar / Crêperie

Françoise & Lucien

Pony-Club

Christine

Restaurant 

Éric

Cécile

Spa

Éric

Fietsverhuur

Point Chaud 

Coco & Jérôme

Supermarkt

Armelle

Yoga & Massage

Séverine Monique

Kapsalon

Milieubewustzijn
aan het
strand

Ik gooi mijn peuk
niet op de grond

 
Ik gebruik de 

prullenbakken

Ik gebruik
biologisch

afbreekbare
zonnebrandcreme
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De Receptie
Dagelijks geopend 
9:00- 12:00 & 14:00- 19h (april -mei-juni) 
9:00- 20:00 (juli/augustus) 
9:00- 19:00 (september)

Bakkerij
Dagelijks geopend. 
8:00 tot 12:30 & 16:30 tot 19:00 
7:30 tot 20:00 (juli/augustus) 

Café-Restau la Caramote
Dagelijks geopend,  
van 8:00 tot 18:00 
(vanaf  7:30 in juli/augustus)

Bar en ijssalon “Med’Bar”
Dagelijks geopend, 
vanaf 18:00 

Restaurant le Gourmed’
Dagelijks geopend, 
vanaf 18:00 

Supermarkt
Dagelijks geopend  
8:00 - 12:30 & 16:30 - 19:00 
7:30 - 20:00 (juli/augustus)

Wasserette
Dagelijks geopend, 
van 8:00 tot 20:00 

Zwembad
Dagelijks geopend, 
van 10:00 tot 19:00 

Tennis
Dagelijks geopend,  
van 9:00 tot 20h. 
Gratis, reservering aan de receptie.

Pony-Club
Inlichtingen : 
Christine bij de kinderboerderij 
+33(0)6 86 45 70 13

Kapsalon
Geopend dinsdag en vrijdag 
Monique - +33(0)6 10 10 64 22 

Massage
Inlichtingen : 
Séverine - +33(0)6 27 96 95 91 

Spa
Inlichtingen : 
Cécile - +33(0)6 59 98 51 99 

Fietsverhuur
Inlichtingen : 
Éric - +33(0)6 11 07 17 98 

Gas Barbecue
Inlichtingen : 
Med’Loc - +33(0)6 48 82 77 60 
medloc.contact@gmail.com

Faciliteiten
voor alles wat je  nodig hebt!

Boeken en tijdschriften

Tennisrackets, tafeltennis batjes-en ballen

Voetbal, basketball, volleyball

Jeu de boules ballen

Strijkijzer

Praktische  
informatie

Enkele huisregels 
van de camping
De slagboom is actief van 7.00 tot 23.30 uur.

Slechts één voertuig per kampeerplaats is 
toegestaan.

Gratis    op verschillende punten van 
de camping. De code die bij aankomst wordt 
gegeven, mag niet worden gecommuniceerd.

Containers voor afvalsortering staan bij de 
ingang van de camping.

Het is mogelijk een koelkast, gas-barbecue of 
TV via Med’Loc (0033) 6 48 82 77 60 te reser-
veren.

Er staan verschillende plaatsen tot je beschik-
king om je chemisch toilet te legen *

*(Zie plattegrond   ).

Gelieve te respecteren
Het dragen van een armbandje is verplicht.

Zwemshorts zijn niet toegestaan in het zwembad.

Barbecues op hout en houtskool zijn verboden.

Gelieve je afval te sorteren.

‘s Nachts moet de stilte gerespecteerd worden.

Honden van categorie 1 zijn verboden. Honden 
van categorie 2 moeten gemuilkorfd worden. 
Honden moeten altijd  aangelijnd zijn (niet 
toegestaan op het strand) Gelieve de uitwerpselen 
weg te gooien in de daarvoor bestemde vuilnis-
bakken

Gratis! (aan de receptie)

Milieubewustzijn
 

Afval
Ik gebruik

gerecyclede
en recyclebare 
verpakkingen

Ik scheid  
mijn afval

Ik gebruik de
 compostbak
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de Kids-Clubs

De verschillende kids-clubs zijn alleen in juli 
en augustus geopend.

Wel is er tijdens de paasvakantie een kinder-
club voor kinderen van 4 tot 12 jaar.

De Mini-Club
Voor kinderen van 4 tot 7 jaar hebben we 
de miniclub bedacht. Creatieve workshops, 
tekeningen en andere spelletjes zullen 
worden voorgesteld om plezier te hebben en 
vriendjes te maken.

De Kinderclub
Op deze club zullen de  kinderen van 8 tot 
12 jaar zich niet vervelen op de camping! Er 
zullen nieuwe vriendjes worden gemaakt en 
tussen twee zwempartijtjes door zullen ze 
zich vermaken met o.a. workshops en  sport-
toernooien!

De Tienerclub
Vanaf 13 jaar, is er de tienerclub! Nu 
wordt het echt serieus! Sporttoernooien, 
Olympische Spelen… Een goede rede om 
elkaar te ontmoeten, of je nu meedoet of 
je vrienden aanmoedigt… In ieder geval 
gegarandeerd veel plezier en vakantie- 
herinneringen  op de camping!

Spa

In onze wellness-ruimte 23 , kun je genieten van:

De Spa en gemasseerd worden door de bubbels van een 
warm bad.

De Sauna die je een gevoel van lichtheid en zuiverheid geeft.

De Hamman, een stoombad, heerlijk om te ontspannen, 
ideaal na het sporten.

Privé gebruik: maximum 8 personen

1 uur: 50€ voor 2 personen + 5€ voor elke extra persoon  
(in totaal maximum 8 personen)

2 uur: 85€ voor 2 personen + 8€ voor elke extra persoon  
(in totaal maximum 8 personen)

Gemeenschappelijk gebruik:  
maximum 6 personen

1 uur: 12€ per persoon (maximum 6 personen tegelijk)
(korting met KIWI-pas)

Verboden voor kinderen onder 16 jaar.

Kinderen van 16-18 jaar moeten worden vergezeld door hun 
ouders.

Reservering bij Cécile +33(0) 6 59 98 51 99
(Toegang tot de wellness-ruimte onderworpen aan medische 
contra-indicatie, in geval van twijfel, raadpleeg je arts)

Overdag
Petanque toernooien, aquagym, fitness, 
fietstochten, en andere sportieve acti-
viteiten worden de hele dag aangeboden.

Programma varieert naar gelang de periode.

‘s Avonds
Afhankelijk van de periode, concerten, quiz-
avonden, shows, schuimparty’s, goochelen, 
cabaret, pool party’...vanaf 5 juli, 7 dagen 
per week Van maandag tot vrijdag zullen 
onze avonden voor het grootste plezier van 
de kinderen, voorafgegaan worden door 
onze traditionele mini-disco

Kinderboerderij. Ontdek  onze dieren :  
Geiten, konijnen, kippen...

En niet te vergeten , onze pauw Léon

Kinderboerderij26

Milieubewustzijn
In het 

restaurant

Voorkeur voor  
lokale produkten

 
Ik drink water uit 
een glazen fles

 
Zullen we 

het proberen? 
 • meer groente  

en fruit 
• minder vlees
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Sinds enkele jaren streven wij ernaar om onze planeet zo veel mogelijk te beschermen.

De slogan  my campsite ❤ my planet is het leidmotief dat acties of plaatsen aanduidt 
die in overeenstemming zijn met deze aanpak.

Enkele eco-manieren op onze camping:
• Recycleplaats voor de technische dienst,
• Afvalscheiding en sorteerbakken in de stacaravans,
• Waterbesparende douches,
• Wasruimte met milieuvriendelijke wasmachines,
• Waspoeder en zeep met ecolabel,
• Oplaadpunten voor elektrische auto’s,
• Opleiding van het campingpersoneel op het gebied van milieukwesties en eco-gedrag,
• Opening van een winkel voor lokale producten met korte afzetkanalen,
• Restaurants die zich inzetten voor duurzaamheid.

Dit jaar beginnen we aan het produceren van compost. Een grote inzet van iedereen om ons 
voedselafval om te zetten in biologische voedingsstoffen voor onze bodem (zie blz. 13).

Al sinds een tijdje hebben wij 
laadpalen geplaatst voor je elektrische 
voertuigen. Gelieve deze terminals 
alleen voor je auto te gebruiken.

Het gebruik van stekkers in je staca-
ravan of op je kampeerplaats is 
verboden in verband met brandgevaar.

Hoewel vakantie een tijd is van ontspanning en zorgeloos leven, rekenen we op jou om je 
steentje bij te dragen aan de hedendaagse milieuproblematiek.

Dit jaar is water duidelijk onze grootste zorg. Onze camping wordt gevoed door het grond-
water waarvan het waterpeil dit jaar hevig gedaald is. Om deze kostbare bron te behouden, 
hebben we de opening van sommige zwembaden uitgesteld tot eind mei.

Wij verzoeken je je waterverbruik te beheersen, verkort je douchetijd en laat kranen niet 
onnodig lopen. Het wassen van voertuigen is uiteraard totaal verboden en het gebruik van 
de brandweerslangen is strikt voorbehouden voor brandnoodgevallen.

Anderzijds zijn de energiekosten uit de pan gerezen en daarom vragen wij je om een redelijk 
gebruik van de airconditioning:

Laat de airco niet aanstaan wanneer je niet in de stacaravan bent (10 minuten is voldoende 
om de temperatuur te verlagen) en beperk te grote temperatuurverschillen tussen buiten en 
binnen.

Afvalbeheer

Electrisch 
opladen

Minder verbruiken,
met evenveel comfort

Korte afzetkanalen,  
energie, water,  

recycling... 
alles telt mee!

Laadt je auto op:
Gebruik van de  

laadpaal verplicht

Jij maakt het verschil!
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V
IO

LETTES

PIVOINES

LAVANDES

ROMARINS

CAPUCINES

BLEUETS

MARGUERITES

CAPUCINES

PAVOTS

EGLANTINES

IRIS

LILAS

ROSES

ANÉMONES

BLEUETS

DUNES MYOSOTIS

JONQUILLES

MA
RG

UE
RI
TE
S

ÉGLANTINES

ORCHIDÉES

TOURNESOLS

TOURNESOLS

TOURNESOLS

TOURNESOLS

ORCHIDÉES

IRIS

TU
LI
PE

S

JA
SM

IN
S

PRIMEVÈRES

LIBRON

VIO
LE

TT
ES

MÉDITERRANÉE

MÉDITERRANÉE

MÉDITERRANÉEplage C A M P I N G  V I L L A G E

 Classic MH 4 pers. 22/24 m2

 Classic MH 4/6 pers. 25 m2

 Classic MH 4/6 pers. 30 m2

 Classic MH 4/6 pers. 30 m2 TI

 Classic MH 6 pers. 32 m2, 3 slaapkamers

 Hit-Home 2 pers. 20 m2

 Hit-Home 4 pers. 27 m2 TI

 Hit-Home 4/6 pers. 30 m2 TI

 Hit-Home 4/6 pers. 30 m2

 Hit-Home 5 pers. 30 m2 TI

 Hit-Home 6 pers. 32 m2, 3 slaapkamers

 Premium 4 pers. Loggia 2, 25 m2

 Premium 6 pers. Loggia 3, 32 m2, 3 slaapkamers

 Premium 5 pers. Key West, 34 m2

 Kampeerplaatsen

 Niet beschikbaar

 Premium

 Hit-Home

 Classic

 Parking

 Evacuatie chemisch toilet

 Defibrillator

 Strandtoegang

  Nooduitgang

   Bluswaterpunt

Brandslang / brandblussers

 Verzamelpunt

1  Receptie

2  Café-restaurant

3  Bar en Restaurant

4  Animatie / Podium

5  Sanitaire voorzieningen

6  Wasmachines

7  Supermarkt

8  Sanitairstation Campers

9  Geldautomaat
10  Bakkerij

11  Kapper
12  Fitness-ruimte
13  Kid clubs
14  Lokaal huishoudelijke dienst
15  Jeu de boules-terrein
16  Tafeltennis
17  Multi-sportterrein
18  Afval / Recycling
19  Kinderboerderij
20  Tennis
21  Kinderspeelplaats
22  Fietsverhuur
23  Wellness-ruimte
24  Zwembad
25  Peuterbad

PLAS

Plattegrond 
van de camping

STRA
N
D

NZ

W

O

Camping Méditerranée Plage • Côte-Ouest • F-34450 Vias-Plage • & +33(0)4 67 90 99 07 • www.medplage.fr • contact@medplage.fr
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Financé par

Compostering
van organisch afval

Compost-
plaats

Geef je etensresten
een tweede leven

instructies voor het storten  
van composteerbaar afval

Help ons mee een nog grotere bijdrage te leveren aan afvalvermindering en recycling.

Dit jaar zijn we een pilootproject gestart en hebben we in sommige stacaravans compostemmers 
beschikbaar gesteld.. Voor degene die mee wilt doen maar van wie de stacaravans niet over deze 
emmers beschikt, is het mogelijk deze bij de receptie af te halen.

Onderstaande afbeelding toont je welke etensresten je wel of niet kunt gebruiken om je compost- 
emmer mee te vullen. Daarna hoef je alleen nog maar naar de compostbak te lopen 18 ,om samen 
kwaliteitscompost te produceren voor onze plantsoenen en lokale gewassen.

COMPOST

Schillen, fruit, groenten
(vermijd citrusvruchten)

geplette 
eierschalen

Theezakjes,
koffiedik

Brood, rijst, pasta...
(plantaardig voedsel)

keukenrol en 
papieren zakdoekjes

Vlees en vis Kaas en yoghurt Schelpen 
en schelpdieren

Uitwerpselen van 
huisdieren en 

kattenbakvulling

zakken/tassen
 (zelfs biologisch afbreekbaar) 

en as
Financé par

my cam
psite 
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Leeg je emmer met etensresten (met 
inachtneming van de sorteerinstructies)

Verspreiden op de oppervlakte

Dek af met houtsnippers 
(middelste bak).

Spoel, indien nodig, je emmer om 

my cam
psite 

❤
my pla

net
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Huishoudelijke 
dienst

Het team van Mediterranee Plage doet er 
alles aan om je in een schoon en goed onder-
houden accommodatie te ontvangen. Als je 
ondanks onze inspanningen een probleem 
constateert, sta ik tot je beschikking om dit 
met je te bespreken. 

Je kunt per mail contact met me opnemen. 
hebergement@medplage.fr 

Christelle, 

Accomodatie manager

Openingstijden
Van maart tot juni  

en september : 
 van maandag t/m vrijdag  

van 11.00-12.00 uur  
en van 18.00-19.00 uur 

Zaterdag & zondag :  
van 8.00-11.00 uur  

en van 16.00-19.00 uur 

Juli & augustus :  
van maandag t/m vrijdag  

Van 11.00-12.00 uur  
en van 18.00-20.00 uur 

Zaterdag & zondag :  
de 8.00-11.00 uur  

en van 15.00-20.00 uur  

Diensten ter beschikking
Afhalen van ontbrekende  

of defekte inventaris.

Uitlenen van stofzuigers.

De accommodaties 
 Bij aankomst:

De sleuteloverdracht is voorzien om 16.00 
uur. (10.00 uur voor korte verblijven).

Wij vragen je een borgsom van 200€ (credit 
card), behalve voor KIWI-pas bezitters. 

Eventuele vastgestelde problemen bij 
aankomst  dienen meteen te worden  
gemeld. (Zie plattegrond  14 )

Bij vertrek:
De accommodatie moet vóór 10 uur ‘s 
ochtends en voor korte verblijven vóór 
18 uur ‘s avonds  worden verlaten.

De accommodatie moet schoon worden 
achtergelaten (zie  pagina hiernaast).  
Je hebt ook de mogelijkheid voor een 
bedrag van 70€ (-20% pas KIWI), te kiezen 
voor de optie «eindschoonmaak» ( uiterlijk 
48 uur voor vertrek te boeken).

Deze optie omvat niet het schoon-
maken van de vaat, noch het  
verwijderen van afval.

In alle gevallen, gelieve een afspraak te 
maken aan de receptie met vermelding van 
je vertrektijd voor het controleren van je 
accommodatie.

Buiten de openingstijden van de receptie kun 
je je sleutel achterlaten in de gele brieven- 
bus van La Poste naast de ingang van de 
supermarkt. In dit geval zal de borg, na 
controle van je accommodatie, uit ons 
bestand worden gehaald.

Schoonmaakprocedure
Om het eind van je verblijf in goede banen te leiden en de 
nieuwe gasten op tijd hun accommodatie te kunnen laten 
betrekken, vragen wij je je onderkomen voor 10.00 uur en 
voor korte verblijven voor 18.00 uur te verlaten.

 Gelieve het volgende schoon te maken  :
• Alle huishoudelijke apparaten : Magnetron, de koelkast 

(denk eraan deze voor vertrek te ontdooien), het fornuis, 
de afzuigkap,het koffiezetap paraat

• De meubels en de zithoek, 
• Het vaatwerk en het schoonmaakma teriaal (afwasteiltje, 

bezem, vuinisbak) 
• De badkamer (douchecabine en deur, spiegel, wastafel 

en 2 sifons) 
• De WC 
• Het beddengoed (dekbed, kussens, matras). 
• De vloer (ook onder de bedden) 
• Het terras en tuinmeubilair (ligstoelen, tafel et tuins-

toelen) . 

Voor je gemak staan er bij de huishoude lijke dienst stofzui-
gers tot je beschikking.

De borgsom wordt uit ons bestand gehaald na inspectie van 
de accommodatie. 

Kampeerplaatsen

De kampeerplaatsen zijn beschikbaar vanaf 14.00 uur en 
moeten voor 12.00 uur worden verlaten.

Een borg van 50€ (per credit card) wordt gevraagd voor het 
lenen van materiaal (adapters, verlengsnoer....), behalve 
voor Kiwi Pass.

Milieubewustzijn

Water

Ik laat de kraan 
niet onnodig 

lopen

 
Ik blijf niet langer 
dan nodig onder  

de douche

Ik doe de stop 
in de gootsteen  

tijdens de afwas

14 15
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De Markten Nuttige  
Informatie

in de omgeving

Noodnummers
Appel d’urgence européen 
depuis un portable . . . . . . . . . . . . 112 

Police secours . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17

SAMU. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15

Pompiers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .18

Vermist kind . . . . . . . . . . . . . . 116000

SOS huiselijk geweld . . . . . . . . 3919

Medische zorg
Centre médical Portiragnes
2 chemin  Condamines 
04 67 09 97 00

Hôpital de Béziers
2 Rue Valentin Hauy 
(+ urgences pédiatriques) 
04 67 35 70 35

Vétérinaire Cabinet les Mimosas
avenue de Béziers  
34450 Vias 
04 67 21 77 04

Vervoer
Station
Agde : 12km Béziers: 15km

Vliegveld
Vias/Béziers: 10km  
Montpellier: 60km 
Carcassonne: 85km 

Bus - Lijn 651
Béziers/Portiragnes Plage 
stop Portiragnes Plage 
www.herault-transport.fr 
04.34.888.999

Taxis 
Agence Luxury VTC : 06 37 86 93 86
Inter Taxis : 04 67 39 82 82

Diensten
Garage Solier
RD612-  Portiragnes 
04 67 90 91 87

La Poste
21 bd Liberté, 34450 VIAS

Milieubewustzijn

Stroom- 
verbruik

 
Airco:  

Stel de juiste  
temperatuur in

 
Airco : 

 Niemand thuis,  
airco uit

 
Niemand thuis,  

licht uit

 

Dag Stad Plaats Afstand

Maandag

Sérignan La Promenade 12 km / 17 min
Valras Plage Rue Charles Thomas 19 km / 25 min
Portiragnes Plage 
(van 5 juni tot 18 september)

Place de la Tramontane 10 min lopen via het 
strand

Vias Plage  
(van 15 juni tot 14 september)

Parking Farinette Plage 6,5 km / 10 min

Dinsdag

Marseillan Ville Centrum 18 km / 21 min
Marseillan Plage Strand 18 km / 21 min
Portiragnes Plage 
(20 juni tot 5 september)

Place de la gendarmerie 10 min lopen via het 
strand

Woensdag

Sète Centrum 36 km / 45 min
Sérignan Centrum 12 km / 17 min
Vias (half april tot september) Centrum 6,5 km / 10 min
Portiragnes Plage (7 juni tot 20 september) Strandboulevard 3 km / 8 min

Donderdag Agde Sur la promenade 12 km / 16 min

Vrijdag

Portiragnes Plage (van 9 juni tot 22 september) Strandboulevard 10 min lopen via het 
strand

Béziers Place du 14 juillet 18 km / 25 min
Sète Avenue de la Gare 36 km / 45 min

Valras Plage Théâtre- Strandboulevard 19 km / 25 min

Zaterdag
Pézenas - Toute la journée Historisch centrum 27 km / 27 min
Vias Centrum 6,5 km / 10 min
Béziers - Kleine markt met bio-producten Place de la Madeleine 18 km / 25 min

Zondag
Portiragnes Avenue de l’Egalité 5 km / 10 min
Mèze Centrum 31 km / 41 min
Grau d’Agde Place des Mûriers 14 km / 20 min

 
De markten vinden plaats in de ochtend van 8 tot 13 uur.
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Koffiezet-apparaat 
zonder papieren 

filter

Massages

Wellness Studio  23  
Séverine 
& +33(0)6 27 96 95 91
Gecertificeerd beoefenaar van wellness 
massage en geluidstherapie.  
Gecertificeerd Hatha yoga leraar.

Pony rijden 19
Christine  
& +33(0)6 86 45 70 13 
Vertrek vanaf de  
kinderboerderij 19

Spa 23
Cécile   
& +33(0)6 59 98 51 99
Hammam, Jacuzzi, Sauna…  
De tijdloze ontspanningsruimte!

Fietsverhuur 22
Éric  
& +33(0)6 11 07 17 98 
Bij Éric vind je een grote verscheidenheid 
aan fietsen. Tevens kan hij je adviseren over 
de beste fietstochten in de omgeving.

Fietsverhuur 

Pony-rijden

Spa
Diensten  
en uitjes

Bessan Aventure 
D137 Chemin de l’Allée, 
34550 Bessan 
& +33(0)6 04 49 76 54
Wandelingen, ontdek-
kingen, watersporten en 
nachtelijke uitstapjes op 
de Hérault-rivier.

Excursie en ontdekking van het 
erfgoed 
Jean-Philippe  
& 06 65 07 24 55 

Etang de Thau :  
De gehele dag, maaltijd en 
wijnproeven inbegrepen. 
Rondom het Canal du Midi: een 4 
uur durende rondleiding

Canoë Roquebrun  
Chemin de la Roque  
34460 Roquebrun 
& +33(0)4 67 89 52 90
Kano-verhuur in het dal van 
de Orb.

Domaine Preignes le Vieux 
34450 Vias 
& +33(0)4 67 21 67 82

Wijngoed, overblijfselen van een 
Romeinse villa, middeleeuwse 
architectuur uit de 13e eeuw, 
geklasseerde site.
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Côte-Ouest • F-34450 Vias-Plage 
& +33(0)4 67 90 99 07  

www.medplage.fr 
contact@medplage.fr

Hoewel onwaarschijnlijk, kan het gebeuren 
dat bij sterke regenval de camping geheel 
of gedeeltelijk onder water komt te staan 
waardoor ontruiming noodzakelijk kan zijn.

Alle campinggasten zullen in geval van hoog 
water door middel van een luidspreker of 
op een andere manier ingelicht worden, en 
indien nodig verzocht worden de camping  te 
verlaten.

Blijf kalm in deze situatie en volg nauwkeurig 
de aanwijzingen op:

In geval van nood:
• Laagseizoen: Het nummer bellen dat 

rechts aan de receptie hangt.
• Hoogseizoen: De bewaker aan de ingang 

van de camping waarschuwen:  
+33(0)7 69 93 53 66.

Bij alarm:
• Ruim je bezittingen op, blijf op de hoogte 

van de komende instructies. Laat de 
receptie weten indien je geen auto of 
andere problemen hebt.

In geval van  
evacuatie:
• Volg de instructies van het  

veiligheidsteam van de camping op.
• Neem je auto en ga naar de autoroutes A9 

en A75 via Portiragnes via de opritten 34 
en 35.

De vluchtroutes zijn met onderstaande 
symbolen aangeduid :

Raadpleeg bij aankomst het ontruimingsplan 
van het terrein naast de receptie. 

Veiligheidsinstructies


