Voor uw aankomst :
− Stuur ons het kenteken van uw voertuig per e-mail.
− Voor verhuur: vergeet niet om uw linnengoed (dekens, lakens, handdoeken ...) mee te
nemen, want dit jaar worden ze niet verstrekt.
− Sportuitrusting (tennisrackets, tafeltennis, ballen, jeu de boules, etc.) wordt niet
uitgeleend of verhuurd. Neem alstublieft uw sportuitrusting mee.
− Geen fietsverhuur dit jaar.
VERHUUR : AANKOMST : van 16.00 tot 22.30 uur - VERTREK MAX : 10.00
CAMPING : van 12.00 tot 22.30
Registratieprocedure bij de receptie :
− Sechts één lid van de familie zal worden toegestaan om de receptie in te voeren.
− Het dragen van een masker is verplicht bij de receptie.
− Verplicht handen wassen met de gel verkrijgbaar bij de ingang van de receptie.
− Neem indien mogelijk uw eigen pen mee.
− Een gevoel van het verkeer is op zijn plaats, dank u voor het respecteren van het.
− Geef voor betalingen waar mogelijk de voorkeur aan betalingen / stortingen per bankkaart
en contactloos.
Tijdens het verblijf :
− Bezoekers die niet op de camping verblijven worden dit jaar niet toegelaten.
− De sanitaire voorzieningen worden regelmatig gedesinfecteerd en daardoor in bepaalde
tijdsleuven gesloten. Respecteer deze sluitingen en gebruik een ander sanitair blok. Het
dragen van een masker is verplicht in de sanitaire voorzieningen.
− De bistro zal take-away en on-site maaltijden (pizza's, salades, frites, enz.) Aan te
bieden. Het dragen van een masker zal verplicht rond de gebouwen van het restaurant
te bewegen.
− De kruidenierswinkel is 's ochtends en laat in de middag open.
− Het zwemparadijs is van 13.00 uur tot 15.00 uur gesloten (herinnering: zwemshorts zijn
verboden in het zwembad).
− Toegang tot de rivier is toegestaan, tenzij verboden door de prefect.
− Kano / kajak: masker verplicht in de shuttle. Vertrek elke dag om 10.30 uur vanaf de
camping.

