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Version:
N° Aire Naturelle

Français

Engels

181

Naam van de
accommodatie

Camping l'Escourby

Vernon (07260)

plaats

L'escourby

Deutsch

Classificatie
Plaats:

Adres van de eigenaar
Naam

FAURE Alexandre

Telefoonnummers

04 75 39 43 56
06 25 52 87 82

Telefoonnr. mobiel

06 33 72 79 23

E-mail

faure07@wanadoo.fr

Website

https://www.camping-escourby-ardeche.com

Natuurcamping (direct te reserveren bij de eigenaren)

Beschrijving
Bekijk alle foto's

Aantal personen

70 personen
2

Oppervlakte

10000 m

Huisdier

Betalend : € per dag

Aantal plaatsen

23

Hoogte

300 m

Beschrijving
In the shade of 100 year old forest, enjoy peace and quiet, relax and admire the wonderful panoramic views. Friendly welcome and family
atmosphere. Enjoy a real holiday and make new friends. 23 pitches, 3 showers, 3 WCs, 3 washbasins, washing machine, 4 sinks (washing
dishes), 1 sink (washing clothes). Holiday chalets for rent. Swimming pool. Children’s games, volleyball, table tennis. Sale of farm produce.
Nearby: lovely village of Vernon, Joyeuse (market), Les Vans, Païolive wood, canoeing, walking/hiking. 23 pitches, 3 showers, 3 WCs, 3
washbasins, washing machine, 4 sinks (washing dishes), 1 sink (washing clothes). Holiday chalets for rent. Swimming pool. Children's games,
volleyball, table tennis. Sale of farm produce. Nearby: lovely village of Vernon, Joyeuse (market), Les Vans, Païolive wood, canoeing,
walking/hiking.

Voorzieningen
✔ Wasmachine
✔ Ping-pong
✔ Zwembad ter plaatse

✔ Playground
✔ Badminton
✔ Barbecue

✔ Internetverbinding
✔ Location chalets
✔ Boerenproducten

✔ Jeu-de-boules spel

Ontspanning en services
Wandelmogelijkheden

Ter plaatse

Ter plaatse

Zwembad

Zwemmen

3 km

Vissen

3 km

Paardrijden

4 km

Winkels

4 km

Tennissen

4 km

Medische diensten

5 km

Klimmen

15 km

Kanoën

15 km

Langlaufen

40 km

Station

100 km

Routebeschrijving naar de camping
Dans le village de Rosières prendre la direction "Escourby".
Ontdek de omgeving

Thema's
• Internetverbinding
• Verhuur met zwembad

• Kanoën
• Verhuur op de boerderij

• Welkom op de boerderij

Tarief voor het jaar 2019
TAXE DE SEJOUR DES 18 ANS

0,22 €

Kinderen

4,80 €

Huisdier

3,10 €

Volwassenen

6,50 €

Elektrische verbinding

3,60 €

Praktische informatie
Zwembad ter plaatse :
(zwemmen zonder toezicht). Zwembad over het algemeen geopend van juni tot september: vraag de eigenaar naar de exacte periode. Het
zwembad is beschikbaar voor het aantal personen dat in het contract staat vermeld; gebruik van het zwembad door derden is verboden,
behalve met voorafgaande toestemming van de eigenaar.

Huisdieren toegestaan onder bepaalde voorwaarden
In geval een huisdier is toegestaan: de eigenaar vindt het goed dat u uw huisdier meeneemt in zijn accommodatie. Het is vanzelfsprekend dat
het is toegestaan onder bepaalde voorwaarden. U dient respect te hebben voor uw vakantieadres en het omringende milieu.

Max. aantal personen overschreden :
Overschrijding van het maximum aantal personen (inclusief kinderen ouder dan 2 jaar) is niet toegestaan. Indien het aantal personen meer is
dan het maximum en de eigenaar hiervoor van tevoren geen toestemming heeft gegeven, worden de extra personen geweigerd; de eigenaar
kan een toeslag vragen voor extra personen.

Andere geaccepteerde betalingsmogelijkheden :

•

'Chèques vacances ANCV' geaccepteerd

Uw voordelen :

Bij aankomst overhandigt de eigenaar de sleutelhanger of de kaart ‘Loisirs Plus’ waarmee u
kortingen kunt krijgen bij (meer dan 150) toeristische bezienswaardigheden. Download de lijst van
deelnemers en hun kortingen

