Centre naturiste

Val Drôme Soleil

830 Chemin Sans Souci
26400 Mirabel et Blacons
France
Tél.: +33(0)475 40 01 57
www.valdromesoleil.com
camping@valdromesoleil.com

Algemene informatie / ontvangstboek
Wij heten u van harte welkom op VAL DRÔME SOLEIL en wensen u een prettige vakantie.
Onderstaand volgt enige algemene informatie.
In verband met de maatregelen rond COVID-19 moeten we extra regels in acht nemen.
Deze tijdelijke wijzigingen worden in cursief toegevoegd.

In alle situaties geldt:
________________________________________________________________________________________________________
Was uw handen regelmatig of gebruik een hydro-alcoholische oplossing
________________________________________________________________________________________________________
Hoest of nies in uw elleboog of in uw zakdoek
________________________________________________________________________________________________________
Snuit je neus in een zakdoek voor eenmalig gebruik en gooi het weg
________________________________________________________________________________________________________
Vermijdt het aanraken van je gezicht
________________________________________________________________________________________________________
Houd een afstand van ten minste één meter van anderen
________________________________________________________________________________________________________
Begroet zonder handen te schudden en zoen/knuffel elkaar niet
________________________________________________________________________________________________________
De beste bescherming voor u en uw dierbaren is, te allen tijde, de naleving van de barrière maatregelen en het houden van
de fysieke afstand. Draag bovendien een masker wanneer de afstand van een meter niet kan worden gerespecteerd.
Heeft u symptomen (hoesten, koorts) die u doen denken aan Covid-19: blijf op uw kampeerplek, vermijd contact, bel ons
(Tjerk/Ellis) en laat ons de huisarts bellen.
Op diverse plekken kunt u uw handen desinfecteren d.m.v. hydro alcoholische gel. U kunt een masker bij ons kopen.

Belangrijke telefoonnummers:
Algemeen noodnummer: 112
Hart- en herseninfarcten: 15
Brandweer / almbulance: 18
Huisartsenpraktijk Aouste met o.a. Dhr. Grison: +33 (0)475 25 09 27
Place Christian Mourgue, 26400 Aouste-sur-Sye
Tandartspraktijk Crest: ‘Dentaire Saint Jean’: +33 (0)475 25 11 43
7, Rue Lieutenant Michel Prunet, 26400 Crest (vlakbij de Aldi)
Tandartspraktijk ‘Cabinet Dentallex’: +33 (0)428 99 00 75
Za Mouret, route de Livron, 26400 Allex
Dierenarts: ‘Clinique Vétérinaire de la Condamine Crest’: +33 (0)475 25 30 80
Quart Condamine, 26400 Crest
Garage Peugeot (maar ook andere auto’s): Serge Clément
7, la Condamine, 26400 Aouste sur Sye: +33 (0)475 25 14 34
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Activiteiten
De activiteiten worden op het bord naast de pingpongtafels weergegeven. Indien deze te weinig plek bevat, komen er extra
borden in de omgeving van het restaurant en bar te hangen.
Houd ze dagelijks in de gaten, we proberen u zo vroeg mogelijk op de hoogte te stellen.

Activiteiten in de omgeving
Onder de overkapping bij de pingpongtafels hangt een bord met kaartjes van touristische locaties in de omgeving. U kunt
hier vrij gebruik van maken. In de bibliotheek zijn de grotere folders te vinden.

Auto rijden
Rondrijden op ons terrein is toegestaan, maar zie ons terrein als een woonerf. Denk aan de spelende kinderen en aan
geluidshinder. Rijdt stapvoets.

Afhaalmaaltijden
Zie Restaurant > meeneemschotels

Afval
U kunt uw afval kwijt aan het begin van de camping. Als u de camping afloopt, neemt u bij het huis het grindpad naar rechts
en dan vindt u een paar meter later de containers voor glas (groen), plastic flessen/blikken/drinkpakken (geel) en
karton/papier (blauw).
In de grote vierkante containers kunt u uw restafval kwijt in afgesloten plastic zakken. Grof vuil is hierin niet toegestaan, het
wordt eruit gehaald en wij krijgen een bekeuring (denk aan kapotte droogrekjes, houten planken of oude plastic stoelen of
onderdelen daarvan). U kunt het grof vuil kwijt bij de vuilstortplaats in Saillans, Aouste sur Sye of Crest. Vraag naar de
mogelijkheden bij Tjerk.
Wilde katten vinden het huisvuil interessant en ze zullen de vuilniszak gemakkelijk open trekken. Wij raden daarom aan om
het vuilnis iedere avond weg te brengen of in een gesloten vuilnisemmer te bewaren.

Bar
De bar is van 8:30 uur tot 24:00 uur geopend. Om 23:30 uur wordt de laatste ronde geschonken. Bij de bar werken we met
barkaartjes op uw voornamen. Deze kunt u tussentijds of aan het eind van uw verblijf betalen bij de receptie. U kunt bij de
bar ook diverse snacks bestellen, zie de kleine snackkaart voor de mogelijkheden en tijden.
Covid-19: de bar is een ontmoetingsplek waar we nu ook rekening moeten houden met de meter afstand.

Barbequen
De overheid heeft open vuren zoals barbequen verboden. Bakken en braden op skottelbraai of andere gasbarbeque’s zijn
wel toegestaan. Zorg wel voor de juiste voorzorgsmaatregelen, zoals water bij de hand hebben en niet vlak onder een
struik of boom gaan staan.

Betalen
Wij hebben geen pinautomaat. U kunt enkel met contanten of chèque betalen. In Crest zijn een aantal pinautomaten te
vinden. Onder andere op het plein ‘cours Joubernon’ daar zit een pinautomaat van Banque ‘Sociéte General’. Daar is
parkeren ook het gemakkelijkst.
In Saillans is ook 1 pinautomaat, maar die blijkt vooral op de marktdagen (zondags) leeg.
Bij aankomst maken we voor u een barkaartje, op uw voornamen. U kunt deze tussentijds of aan het eind van uw verblijf
betalen. Indien u de rekening wenst, dan maken we graag voor u de rekening klaar. Geeft u bij het winkeltje of bij een van
ons aan dat u uw rekening binnenkort wilt, dan maken we hem vast voor u klaar, zodat u zo min mogelijk hoeft te wachten.
Indien u voor een gezinslid een eigen barkaartje wilt, dan is dit mogelijk.

Bibliotheek
Boven het restaurant vindt u een bibliotheek met boeken (vooral Nederlandse, ook Engelstalig, Frans en Duits) en spellen
voor jong en oud. U kunt deze vrij lenen, maar we vragen u deze ruimte opgeruimd achter te laten zoals u hem aantrof.
Tijdschriften en kranten kunt u een tweede lezer gunnen door ze in het tafeltje bij de open haard op te ruimen.
Covid-19: deze service is nu niet beschikbaar.
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Brand / Calamiteiten
Weet waar de brandblussers hangen, hoe de vluchtwegen lopen en waar de verzamelpunten zijn, zodat u deze niet hoeft te
zoeken in tijd van nood. Op de plattegronden staan deze duidelijk aangegeven. Open vuur, barbeques op kolen en rondlopen
met een brandende sigaret zijn i.v.m. brandgevaar verboden. Indien er ’s nachts nood is, kunt u bij ons woonhuis bij de
entree aankloppen.

Caravan plaatsen
De caravan kan door ons op uw kampeerplek worden geplaatst en eraf worden gehaald, op uw eigen risico. Het is zwaar
werk, dus waar mogelijk vragen we zoveel mogelijk gebruik te maken van een eventuel aanwezige ‘mover’ of de extra handen
die beschikbaar zijn.

Chemisch Toilet
Tussen de twee gezamenlijke toiletingangen recht tegenover de parkeerplaats, vindt u de schoonmaakruimte voor het
chemisch toilet. Vanwege onze waterzuivering, met rietplanten, vragen we u enkel biologisch afbreekbare middelen te
gebruiken. Blauwe vloeistoffen of vloeistoffen met een doodshoofd of groot kruis, zijn schadelijk.

Dokter
Indien u een arts nodig heeft, zie daarvoor het telefoonnummerlijstje voorin de map. Indien u dit moeilijk vindt, kunnen wij
voor u een afspraak maken bij het lokale cabinet.

Drôme
Als u de weg afloopt en de grote weg oversteekt, kunt u doorlopen naar de Drôme en daar lekker genieten van de rivier. Weet
wel dat dit niet naturistisch kan. Vanzelfsprekend dient u uw afval zelf te verzamelen. Op de grote parkeerplaats bij deze
toegang tot de Drôme staat een grote container waar u uw afval gemakkelijk kwijt kunt.

EHBO
We hebben in het restaurant een grote verbanddoos om u te kunnen helpen bij de eerste hulp vragen. Ook hangt er bij de
ingang van het restaurant een defibrillator (AED). Indien er echt spoed is, kunt u 112 bellen. Indien u ’s nachts hulp nodig
heeft, kunt u bij ons huis aankloppen aan het begin van de camping.

Electra
Er is een toeslag op het gebruik van electra per kampeerplaats. Om economische redenen en vanwege het milieu, vragen we
u bewust om te gaan met het gebruik van electische apparaten. Indien u geen stroom op de plek heeft genomen, kunt u in
het restaurant (op eigen risico) uw telefoon of andere apparaten opladen.

Fotograferen
Het is niet toegestaan om foto’s te maken van personen zonder hun toestemming. Ook het gebruik van telefoons of tablets
wordt met name bij het zwembad oogluikend toegestaan. Ben ervan bewust dat het rechtop gebruiken van de telefoon ook
kan betekenen dat u foto’s maakt. Houdt daarom uw toestel zo gericht dat dit niet mogelijk kan zijn.

Huisdieren
Huisdieren zijn welkom, maar moeten worden aangelijnd. Vaak zijn eigenaren ervan overtuigd dat hun huisdier niemand iets
aandoet, maar er zijn ook mensen bang voor zonder dat daar een directe aanleiding voor is. Ook in het voor- en naseizoen
dienen de huisdieren aangelijnd te zijn. De uitwerpselen moeten worden opgeraapt en in de prullenbak worden geworpen;
dit kan in de daarvoor bestemde prullenbak die bij het veld staat of in de grote container waar u al uw restafval kwijt kan.
Op het veld mogen de honden vrij rondlopen, maar ook daar moeten de uitwerpselen worden opgeruimd.
Binnen de hekken van het zwembad zijn huisdieren niet toegestaan.
Indien uw huisdier ziek is, kunt u een afspraak maken met een dierenarts in Crest. Zie daarvoor het telefoonnummerlijstje
voorin de map. Indien u dit moeilijk vindt, kunnen we u helpen een afspraak te maken.

Internet
Er is een internetkabel ter beschikking bij de bibliotheek. Voor verder internet heeft u de keuze tussen uw 4G of de Wi-Fi van
Osmozis. Via Osmozis kunt u Wi-Fi kopen. Dit doet u online.
Osmozis; Zet uw 4G/routing uit. Probeer uw internetbrowser. Er opent automatisch een pagina van Osmozis waarin u de
prijzen en de mogelijkheden kunt vergelijken. Kies de optie die u het meest past.
Voer de verdere opdrachten uit, zoals de e-mail invullen, betalen met creditcard etc.
Na betaling ontvangt u een bevestiging met een inlognaam en wachtwoord. Deze kunt u gebruiken om van apparaten
te wisselen.
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Jeugd
Voor de jeugd van alle leeftijden hebben we een jeugdhonk ter beschikking in de kelder onder het restaurant. We vragen de
jongeren om deze ruimte met respect te gebruiken. Om 24:00 uur sluit deze ruimte. Veel jongeren gaan daarna elkaar
ontmoeten op ‘de Weg’. Ze lopen dan een stukje de weg naar onze camping af en gaan daar zitten met hun eigen
benodigdheden. Indien er aanhoudend geluidsoverlast gemeldt wordt of vuilnis achter blijft, zullen we, na een aantal
waarschuwingen, deze ontmoetingen tijdelijk verbieden.
Covid-19: het jeugdhonk kan nu niet gebruikt worden.

Koelelementen
U kunt koelelementen huren bij het winkeltje voor het koel houden van uw koelbox. Tegen een borg van 1 euro kunt u deze
lenen. De kosten voor het koelen is 0,15 euro per keer.
Covid-19: deze service is nu niet beschikbaar.

Markt
• Dinsdag in Crest, Vaisson la Romaine en Beaufort sur Gervanne
• Woensdag in Montélimar, Buis- les- Baronnies, Die en Valence
• Donderdag in Nyons
• Vrijdag in La Voulte en Romans
• Zaterdag in Die en Crest
• Zondag in Saillans
Voor meer keuze: www.bit.ly/marchesdrome

’s Nachts
Tussen 24:00 en 7:00 uur vragen we uiterste stilte op de camping. De bar sluit om 24:00 uur en men wordt verzocht naar zijn
eigen plek te gaan. Geluiden mogen overdag en ‘s nachts niet buiten de kampeerplaats hoorbaar zijn. Houdt er rekening mee
dat er ‘s nachts veel sneller overlast is. Indien u vroeger dan 7:00 uur wilt vertrekken, vraag dan bij de receptie of u de avond
ervoor op de parkeerplaats kunt plaatsnemen.

Naturistisch wandelen
Tot de top van de berg en tot aan het hek bij de entree, is ons terrein en daar kunt u naturitisch wandelen. Let wel dat de
wandelroute op de top van de berg openbaar is en er ook andere wandelaars of mountainbikers voorbij kunnen komen. Het
begin van de route is bij plek 36A, links is een paadje dat u volgt door middel van de bordjes. Uiteindelijk komt u op de top
uit, met mooie uitzichten. Loop niet de top over naar de andere kant, blijf op de top of aan de kant van de camping, dan kunt
u nagenoeg niet de weg kwijt raken. Volg de paden en de bordjes en uiteindelijk komt u achter het trekkershutje
(en trampolines) weer terug. Dit laatste stuk is stijl en u volgt een uitgesleten waterroute met soms moeilijke afstappunten.
U kunt ook vanaf deze kant de wandeling beginnen. Het is aan u of u als wandelaar gemakkelijker afdaald of klimt.
Het is raadzaam om goede schoenen te dragen.

Parkeren
We hebben twee grote parkeerplaatsen op het terrein. Een bij aankomst voor het grote sanitair, de ander is bij het
benedensanitair of het veld te vinden. Indien mogelijk en indien het niet storend is voor de naastgelegen plekken, kunt u de
auto bij uw caravan plaatsen.

Pech met de auto
Heeft u pech met de auto, bel dan eerst uw verzekering of de ANWB en laat u door hen voorlichten. Gaat het om kleine
mankementen, dan raden wij de garage in Aouste sur Sye aan; Serge Clement, +33 (0)475 25 14 34. Indien nodig kunnen we
u helpen met een eerste telefoontje.

Pingpong
U kunt batjes en balletjes lenen bij de bar. Na gebruik weer terugbrengen. Er kan niet op de tafels gezeten worden. Ook het
inklappen van de tafels is niet toegestaan.

Post
U kunt een postkaart kopen bij het winkeltje en deze versturen via onze brievenbus die naast de receptie hangt.
Covid-19: deze service kan nu tijdelijk niet geboden worden.
Indien er post voor u arriveerd, dan leggen we deze klaar bij het winkeltje.
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Receptie
Geopend van 9:00 tot 18:00 uur. Pinnen is niet mogelijk, graag contant afrekenen. In het centrum van Crest zijn diverse
pinautomaten te vinden. Covid-19: we zullen zoveel mogelijk het ontvangst buiten laten plaats vinden. U ontvangt zo min
mogelijk papieren en het ontvangstboek kunt u online opvragen. Stuur een mail naar camping@valdromesoleil.com en Tjerk
stuurt hem u digitaal toe.

Restaurant
• Ontbijt is mogelijk op aanvraag, graag het verzoek de avond ervoor in te dienen.
Covid-19: het ontbijt kunnen we u verzorgen door een tas met ontbijtspullen klaar te zetten. Indien mogelijk verzoeken
we u de bestelling telefonisch te plaatsen.
• Lunch is mogelijk van 13:00 tot 14:00 uur, reserveren is niet nodig.
Covid-19: u kunt liefst telefonisch een bestelling plaatsen en het op het gewenste tijdstip ophalen.
• Diner is een gezamenlijk menu dat aanvangt om ± 19:00 uur. Hiervoor moet u voor 16:00 uur een reservering plaatsen
bij de bar. Indien u een dieet of allergie heeft, geef dit direct door bij de reservering (of vraag naar Ellis).
Covid-19: het avondeten kunt u liefst telefonisch bestellen. U kunt aangeven of u met anderen (max 10 personen) aan
tafel wilt zitten of niet.
• Meeneemschotels kunt u iedere dag bestellen. Bestel voor 17:00 uur, ophalen om 18:45 uur. Er kan voor u gedekt
worden op het terras of u kunt de maaltijd afgedekt meenemen naar uw kampeerplaats.
Covid-19: vraag naar de mogelijkheden als u een andere groente wenst of een ander bijgerecht i.p.v. frites.

Sauna
In het gebouw van de gîtes, vindt u een binnenzwembad en een sauna. Hiervan kunt u ongeevr 3 uur gebruik maken tegen
een vergoeding van 5 euro per persoon. Vraag ons minimaal een half uur van te voren om het op te starten, zodat hij kan
beginnen met verwarmen.
Covid-19: de sauna kan nu niet worden gebruikt.

Sanitair
Het sanitair houden we graag schoon, maar kan niet zonder uw hulp. Graag schoenen uit bij de entree en zuinig zijn met
water. Indien u vindt dat het vuil is of u ziet een ongelukje, waarderen we een seintje. Vochtige doekjes (en maandverband,
tampons etc.) mogen niet in het toilet. Verstoppingen en problemen in de waterzuivering zijn hiervan het gevolg. Gebruik de
prullenbakjes.
Covid-19: de doucheruimte kan bezocht worden door maximaal 4 mensen tegelijk met in acht nemen van de 1 meter afstand
tot elkaar. Na gebruik maakt u alle aangeraakte oppervlakken zelf schoon d.m.v. een desinfecterend wegwerpdoekje dat er
voor u ter beschikking ligt.

Schade en letsel
Het betreden van het terrein is geheel voor eigen risico van de bezoeker. De camping stelt zich niet aansprakelijk voor letsel
of schade ontstaan aan bezoekers of goederen van bezoekers. Hieronder wordt ook diefstal en vermissing verstaan.
Covid-19: de camping kan tevens niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele verwijten n.a.v. een besmetting met het
coronavirus.

Sport
Onder het terras van het restaurant is een sportruimte ingericht. De toegang is via de trap in het restaurant naast de wc of via
de grote glazen deuren bij de houten ligbedden. Gebruik een handdoek op zit- en ligvlakken. Kinderen onder de 16 jaar
mogen niet zonder volwassenen gebruik maken van de toestellen. Het gebruik is op eigen risico.
Covid-19: deze ruimte kan nu niet gebruikt worden.

Speeltuin
Het speeltuintje is voor kinderen jonger dan 12 jaar. De trampolines zijn voor alle leeftijden. Op de trampolines mag telkens
maar 1 persoon tegelijk. Er mag niet in de netten gehangen worden of steentjes op gegooid worden. Het gebruik van alle
toestellen is op eigen verantwoordelijkheid of op die van de ouders.

Tandarts
Heeft u tandpijn heeft of andere problemen die een bezoek aan de tandarts vragen, dan kunt een afspraak maken met een
van de tandartsen uit de omgeving. Zie daarvoor het telefoonnummerlijstje voorin de map. Indien u dit moeilijk vindt, dan
kunnen wij een afspraak voor u maken.
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Vertrek
We vragen uw kampeerplek te verlaten voor 12:00 uur. Indien u iets langer wilt blijven, vraag dan naar de mogelijkheden.
Indien de plek niet meteen bezet wordt, is dit geen probleem. Wilt u heel vroeg vertrekken, vóór 7:00 uur, vraag dan aan de
receptie om de laatste nacht op de parkeerplaats te kunnen staan. Voor tent-kampeerders bestaat er de mogelijkheid om de
trekkershut te reserveren voor de laatste nacht.

Vuil water
Voor kampers is er de mogelijkheid om het vuile water te storten in het midden van de parkeerplaats bij het grote sanitair.
Daar is een put waar u uw vuile water kwijt kan. We vragen u geen chemische producten te gebruiken, omdat de planten in
de waterzuivering het dan niet lang meer zullen volhouden.

Wandelen
Wandelen is leuk, maar niet geheel zonder risico. Zorg voor goed schoeisel en voldoende water. Ga bij voorkeur niet alleen
en vertel iemand anders waar u heen gaat. In het restaurant naast de bar vindt u een groot wandelboek. Vertaalt voor de
Nederlander uit een Franse wandelgids. U mag dit boek niet meenemen, ook niet de geplastificeerde wandelroutes.
Veel kopieen vind u in de witte klapper ernaast, anders kunt u bij de receptie vragen voor een kopie.
Covid-19: deze service is nu tijdelijk niet beschikbaar.

Water
We vragen u zuinig te zijn met water. Dit kan op verschillende manieren:
• Bewust douchen (niet onnodig lang genieten).
• Afdouchen voor je het zwembad in gaat. Het filteren van het zwembadwater kost veel energie en schoon drinkwater.
• De kraan niet laten lopen tijdens tandenpoetsen bijvoorbeeld.
• Afwassen in een afwasbak, i.p.v. onder een stromende kraan.

Wasmachine en droger
Tussen het grote sanitairgebouw en het restaurant is een klein gangpaadje met een ingang in het sanitairgebouw. Daar staan
drie machines, de eerste is voor ons eigen gebruik, de middelste machine is de droger, de achterste is een grote wasmachine
voor algemeen gebruik. Deze werken met munten, die u kunt verkrijgen bij het winkeltje of de bar. Een wasmachine munt
kost 6 euro, een droogmunt 3 euro. U krijgt het wasmiddelbolletje erbij.

(half ) Wilde Katten
We hebben met tijden heel schattige katten en kittens rondlopen. Doordat ze gevoerd worden, blijven ze komen en de
populatie groeit elk jaar hard. En in de winter hebben wij het terras volzitten met hongerige katten die zelf niet meer lijken te
kunnen jagen. We vragen daarom ze liever niet te voeren!

Winkeltje / brood
Het winkeltje is ’s ochtends van 8:30 tot 9:30 uur geopend. Hier verkopen we vers brood.
Bruin brood kunt u krijgen op bestelling. Stokbrood is altijd voorradig. Indien mogelijk graag contant betalen. Het bestellen
van het brood moet de dag ervoor plaatsvinden, vóór 17:00 uur. Dit kan bij het winkeltje tijdens de openingstijden, anders bij
de bar of keuken.
Covid-19: u kunt brood, liefst telefonisch, bestellen voor 14:00 uur de dag ervoor. Stokbrood is altijd voorradig. De kosten
die u in het winkeltje maakt, kunnen we op de barkaart noteren.

7

Zwembad
• Het zwembad is open van ’s ochtends 8:00 uur tot ’s avonds 20:30 uur. Hier gelden de volgende regels:
Badkleding niet toegestaan, bloot zijn is verplicht.
• Ligbedden na gebruik terugzetten op het grind. Gebruik van handdoek om op te zitten/liggen is verplicht.
• Houdt geen bedden bezet (tijdens lunch of terrasbezoek), probeer bij drukte rekening te houden met elkaar door niet
voor ieder gezinslid bedden bezet te houden.
• Douchen voor gebruik (voorkomt vervuiling van het water door transpiratie en zonnebrandcrème)
• Eten en drinken is toegestaan, maar laat uw vuilnis achter in de prullenbakken.
• Glaswerk is niet toegestaan.
• Ongewenste en gewenste intimiteiten zijn niet toegestaan.
• Kinderen zonder diploma mogen alleen onder toezicht van een volwassene gebruik maken van het zwembad.
• Kinderen die niet zindelijk zijn dienen een zwemluier te gebruiken. Ze zijn eventueel te koop bij het winkeltje.
Over het algemeen geldt; gebruik van het zwembad is op eigen risico.
Covid-19:
• Ook in het zwembad geldt: minimaal 1 meter afstand!
• Maximaal 20 mensen tegelijk in het zwembad.
• Maak gebruik van de schoonmaakartikelen die bij de ingang en uitgang staan om de knoppen van de poorten
te reinigen.
• Gebruik de aangegeven in- en uitgang.
• Ieder ligbed wordt na gebruik gedesinfecteerd. Legt u na gebruik het ligbed op zijn zij, zodat de volgende weet
dat dit bed nog niet schoon is.
• Raak zo min mogelijk de randen van het zwembad aan en de leuning.
• Na het gebruik van de douche, reinig het trekstuk met de aanwezige schoonmaakproducten.
• Ballen en andere collectieve spellen zijn niet toegestaan.
• Neem geen water in de mond.

Zwembad binnen / overdekt
In het gebouw van de gîtes vind u een binnenzwembad, waar u vrij van gebruik mag maken in het voor- en naseizoen. Het
plastic dat erop ligt, is om de warmte vast te houden. Graag deze eraf halen en terug plaatsen na gebruik. Houd er rekening
mee dat geluiden (schreeuwende kinderen) goed te horen zijn in de gîtes eromheen.
Covid-19: het zwembad mag binnen niet open. Ook de sauna kunt u niet gebruiken.
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