
BIENVENUE

+0033 (0)4 90 65 61 03

502 chemin des sablières   84410  BEDOIN

Lat 44,125075 Long 5,172932

Toegangsbadge : Mag niet worden uitgeleend of ingewisseld en blijft
eigendom van de camping. Gebruikers moeten zich houden aan de
door het personeel vereiste identificatiecontroles. Bij verlies wordt
voor de ontbrekende armbanden € 25,- inclusief btw in rekening
gebracht. Voertuigen: Toegang van 7u tot 22u.

Gratis wifi-toegangspunt naast het volleybalveld

Wasmachines : Aanwezig in de toiletten en werken met munten. Bij
de receptie is een strijkijzer voor kampeerders verkrijgbaar. In het
sanitaire Perrache, Ecocert wasmiddel is inbegrepen.

Standplaats : Zorg ervoor dat u niet op een aangrenzende
standplaats parkeert, maar op de aan u toegewezen standplaats, en
verander niet van standplaats zonder toestemming van de receptie.

Dieren : Honden en katten worden toegelaten op vertoon van een
up-to-date vaccinatieboekje, aan de lijn gehouden, discreet, nooit
alleen gelaten. Dieren zijn verboden in de sanitaire
voorzieningen/zwembad/receptie. Gelieve de uitwerpselen op te
rapen.

Zwembad : Met de armband kun je gratis naar binnen. De toegang is
verboden voor kinderen onder de 11 jaar zonder begeleiding van een
verantwoordelijke volwassene. Zwemshorts zijn verboden.
Openingstijden: juni en september van 11.00 tot 18.00 uur (maandag
gesloten) - juli en augustus van 10.00 tot 19.00 uur

Snack : open van 4 juni tot 25 september. U krijgt tijdens de
openingsuren van het zwembad koude dranken, ijsjes, salades, frietjes
om mee te nemen. Mogelijkheid om koelelementen in te laten vriezen
en blokken ijs tekopen,

Trekker : Caravans worden tijdens de receptie-uren met de tractor
geplaatst, weghalen van 10u tot 12u Reserveren de dag ervoor

Bakken : bij de ingangen van de camping, gele bakken voor
recyclebaar afval (sorteerzak aanwezig), groene bakken voor glas
(kolom onderaan receptie), zegel- en compoststation. Zwarte
container voor de rest (niet recyclebaar of compost eerbaar). Pege
batterijen bij de receptie en in de toiletten

Tennis : bij de receptie kunt u een tennisbaan reserveren.
Prijs: € 6,50 per uur,

Carpoolen en vervoer : Er is een carpoolplaats bij het busstation (5
minuten lopen), waarnaar wordt verwezen op
covoiturageavignonvaucluse.fr

Gesloten fietsenstalling : afgesloten ruimte met, stopcontacten
voor het opladen van elektrische fietsen en hangsloten, € 3 per nacht,

Receptie : Wij verwelkomen u elke dag van 9.00 tot 12.00 uur en

vervolgens van 14.00 tot 18.00 uur in het voorseizoen en juli/augustus

van 9.00 tot 19.00 uur.

Tot uw beschikking : Toeristische documentatie, informatiebrief met

veiligheidsvoorschriften, classificatielabel, onze milieuregels, de algemene

verhuurvoorwaarden, etc,

Verhuur/te leen: lakensets, badlahens, strandstocler, koelkasten,

pingpongbats…

Voor het milieu : Inleveren van lege batterijen, gebruik van de

composthoop, gescheiden afval (glas, plastic)

U vind ons :

camping.municipal@bedoin.fr

site: www.camping-lapinede-ventoux.fr 

Ons milieucharter (online beschikbaar en bij de receptie)

La Pinède is een echte oase van rust aan de voet van de Mont Ventoux, 

Wij staan voor duurzaamheid en zijn lid van het Clef Verte label. We 

vragen om uw begrip hiervoor en hogerop milieuvriendelijk gedrag 

tijdens uw verblijf.

De camping is ook beschermd gebied voor vogels en de aanwezige 

biodiversiteit op het 7 hectare grote terrein.

L’équipe du camping vous souhaite un agréable séjour 

Het hele team wenst je WELKOM

Vertrektijden : Campingstaanplaatsen voör 12.00 u, Verhuurde

tenten/huisjes voôr 10.00 u. Nu vertrek graag een dag tevoren aangeven bij de 

receptie i.v.m. het opmaken van de factuur en het afrekenen/betalen.
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