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Het hele team is blij u te mogen verwelkomen, en is dankbaar dat u voor "La Genèse" gekozen
heeft om uw vakantie door te brengen.
De gids die u in uw handen heeft, zal u begeleiden tijdens uw verblijf. Hierin vindt u:
• de verschillende diensten die u ter beschikking heeft,
• de activiteiten: of ze nu sportief, creatief, cultureel of feestelijk zijn,
• enkele uittips in de omgeving (ik raad u vooral aan een bezoekje te brengen aan de
Salamandergrot (Grotte de la Salamandre). Uniek, en kan in "naturistisch" tenue bezocht
worden!)
• en natuurlijk alle informatie die noodzakelijk zijn voor een geslaagd verblijf. Dus laat de vakantie
maar beginnen!
Inlichtingen nodig, een vraag? Ga dan naar de receptie (openingstijden op pagina 6), wij staan
voor u klaar, en helpen graag.
Ik wens u een hele prettige vakantie toe.

David GALLIEN
Directeur van het La Genèse

3

Vakantie op La Genèse, dat is naturist zijn,
maar ook de basiswaarden van het naturisme
aanhangen, zoals naaktheid, respect voor
zichzelf, de ander en het milieu.
Basisprincipes. U wordt vriendelijk verzocht
deze na te leven:
• Bij de rivier, in het zwembad en de douches is
‘naturistenkleding’ (volledig naakt) verplicht.
• Overal elders op La Genèse is... naturistenkleding
in de mode!
• Als het vanwege weersomstandigheden, hygiëne
of veiligheid verplicht is gekleed te zijn, dan zoveel
mogelijk sober: ruimzittende kleding of sportkleding.
• Laten we respect hebben voor het feit dat naturisten
zich gegeneerd kunnen voelen in aanwezigheid van
geklede mensen en laat zwembroeken, bikini’s,
strings en andere accessoires waar u niets aan
heeft op La Genèse in uw koffer zitten… want
schone schijn is hier niet belangrijk. Laten we
ook in gedachten houden dat naturisme niets te
maken heeft met erotiek.
• Ouders, overtuig uw kinderen ervan dat ook zij
naakt dienen te zijn, ondanks hun neiging om
bescherming of schone schijn achter kleding te
zoeken.
• Naturisme beleven op La Genèse, dat is leven
in vrijheid. Vrijheid is op de eerste plaats zich
houden aan de regels die de vrijheid van anderen
garanderen.
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•Veiligheid voor onze kinderen, dat is het gebruik
van motorvoertuigen en snelheid beperken.
• Laten we onze kinderen verantwoordelijkheid
bijbrengen als ze de fiets gebruiken, om het aantal
ongelukken terug te dringen.
• Rook niet in de natuur of in openbare ruimtes
die zich hier niet voor lenen, maar vooral: raap
uw peuken op.
• Zet de radio minder hard, of het nu op de
staanplaats/in de huuraccommodatie is of in de
auto.
• Praat niet al te luid, waar en wanneer dan ook
en vooral als de avond valt.
• Respecteer het materiaal en de infrastructuur
van het centrum.

ZICHZELF EN ANDEREN RESPECTEREN
Het is een zaak van ons allemaal. Laten we dus
met z’n allen ervoor zorgen dat het naturisme
op La Genese kan blijven voortbestaan en de
diepe naturistenwaarden behouden worden.

Naturisme, dat betekent ook verantwoord
leven. Laten we dus ons afval scheiden, geen
water verspillen, zo min mogelijk verpakte
levensmiddelen kopen, enz. Door afval te scheiden
kunnen we grondstoffen, energie en water
besparen en de hoeveelheid afval beperken.

WATER IS KOSTBAAR YERSPIL HET DUS NIET!
Auto’s wassen is verboden. Houd toezicht op uw
kinderen als ze douchen, om spelletjes met
water en langdurig douchen te voorkomen. Laat
de kraan niet onnodig open wanneer u zich wast
of de afwas doet.

LATEN WE ONS AFVAL SCHEIDEN
La Genèse doet mee aan milieubescherming en
beschikt daarom over bakken voor afvalscheiding
(glas, papier, verpakkingen). Houd u aan de
informatie op de pictogrammen die hierop
afgebeeld staan.
Het huisvuil dient in de daartoe bestemde (plastic)
zakken te worden gedaan en in de groene
containers te worden gedeponeerd, die zich bevinden
naast de receptie.

ENERGIE BESPAREN
Denk bij het verlaten van een vertrek om het
licht uit te doen, de verwarming lager te zetten
en de televisie uit te doen.

Op de camping zijn er 3 afvalpunten tot uw beschikking: achter het Genesium, bij de ingang
van het deel “Sauvage” en bij de ingang van de
camping “zone Acacias”.
Compostbakken tot uw beschikking op deze verschillende punten.
Al het overige afval (groenafval, oud ijzer, puin)
moet door u naar het milieupark:
Afvalverwerking in Méjannes-le-Clap
Openingstijden:
• Maandagen - Woensdagen - Vrijdag
van 08.00 tot 12.00 uur en van 14.00 tot 17.00 uur.
• zaterdag van 9.30 uur tot 11.30 uur.
Tel. +33(0)6 74 14 27 91

CLEF VERTE LABEL
La Genèse heeft voor zijn milieubewuste
beleid het ‘Clef Verte’ label gekregen,
dat de volgende waarden nastreeft:

• Een milieuvriendelijke omgeving en bescherming
van de natuurlijke rijkdommen.
• Een milieubeleid gebaseerd op de voortdurende
verbetering van water-, afval- en energiebeheer
en een verantwoord inkoopbeleid.
• Campingbazen en -teams die milieubewust
handelen willen delen met de gasten, voor een
ecologisch verantwoorde vakantie.
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RECEPTIE: OPENINGTIjDEN
Het ontvangstteam wenst u een hele ﬁjne
vakantie en staat elke dag voor u klaar:
• Van 31/03 t/m 30/06: 9-12 uur en 14-18 uur
• Van 01/07 t/m 31/08: 8-20 uur
• Van 01/09 t/m 30/09: 9-12 uur en 15-19 uur
CONTACT KAN VIA
Route de la Genèse
30430 Méjannes le Clap
Tél : +33(0)4 66 24 51 82
Email : accgenese@tohapi-naturiste.fr
POST
Post versturen: u kunt uw post deponeren in
de brievenbus voor de receptie. De bus wordt
dagelijks geleegd.
Post ontvangen: u kunt post ontvangen in de
brievenbus voor de receptie. In noodgevallen
brengt één van onze personeelsleden het bericht
(telefonisch of per mail ontvangen) rechtstreeks
naar u toe op uw (staan)plaats.
CAMPINGWINKEL
Dagelijks open van 8 tot 13 uur en van 15 tot
19 uur.
U vindt hier alle dagelijkse levensmiddelen,
brood, croissants, streekproducten, fruit,
groente, gebraden kip (op bestelling), kranten
en tijdschriften, eerste levensbehoeften, frisse
dranken, diepvriesproducten, ijs, snoepgoed enz.
jonathan en Sarah, de nieuwe beheerders,
wachten op u!
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RESTAURANT LA GENÈSE
• Dagelijks open van 11 tot 14 uur en van 18
tot 23 uur.
• In juli en augustus: van 9 tot 14 uur en van
18 tot 23 uur.
Pizza’s, koude en warme salades, geroosterd vlees,
pastaschotels en dagschotels: kom de gevarieerde
gerechten proeven (ter plaatse of af te halen)
en ontdek ook de kaart met wijn, bier en cocktails,
… en de kinder-menu’s.
Er worden regelmatig thema-avondjes gehouden
(paella, mosselen-friet enz.). Denk eraan ons te
waarschuwen als u iets te vieren heeft... Wij
staan voor u klaar om samen met u (verjaardag)
maaltijden te organiseren (uitsluitend op reservering).
Wij raden u hoog aan om in juli en augustus
uw tafel te reserveren voor het diner of de
thema-avondjes: +33(0)4 34 24 44 32

SERVICE TEGEN BETALING
Europese adapters en elektrische verlengsnoeren.
WASSERETTE
Twee plaatsen tot uw beschikking die 7/7 dagen
toegankelijk zijn :
• Bij de receptie : 3 wasmachines en 1 droger
• Zone sauvage : 1 wasmachine en 1 droger
Deze machines zijn milieuvriendelijk.
Wij verzoeken u de in verschillende talen aangegeven instructies in acht te nemen om u samen
met ons in te zetten voor milieubescherming
(vullen van de machines, dosering wasmiddel,
juiste programmakeuze).
INTERNET
Internet is overal beschikbaar tegen betaling van
een abonnement bij osmozis. U kunt deze on-line
of aan de balie kopen. Er staat ook een computer
tot uw beschikking in de leeszaal.

ONBEPERKT (1 APPARAAT)
• 1 dag = 6,5€
• 3 dagen = 13€
• 7 dagen = 26€
• 14 dagen = 32,50€
• 21 dagen = 45€
ONBEPERKT FAMILIE
(3 APPARATEN TEGELIjKERTIjD)
• 1 dag = 13€
• 3 dagen = 26€
• 7 dagen = 52€
• 14 dagen = 65€
• 21 dagen = 90€
HELPDESK : +33 184 19 45 15

BARLABA (bar en snack)
Dagelijks open van 8 tot 00.30 uur in juli en
augustus.
U kunt er van ‘s ochtend tot ‘s avonds terecht, u
begint met het ontbijt en eindigt met een cocktail, terwijl u geniet van een show op het toneel.
Alles wordt in het werk gesteld om u aangename
en gezellige momentjes te bezorgen in de Barlaba.
Cocktails, ijscoupes, tapa’s, hamburgers, bier,
frisdranken, koffie, en nog veel meer.

7

KINDERCLUB 4-12 jAAR (gratis)
OPENINGSTIjDEN
Van 01/07 t/m 31/08 van maandag t/m vrijdag
van 10 tot 12.15 uur en van 15.30 tot 18 uur.
en op zaterdag van 10.00 tot 12.15 uur.
Kinderen vermaken zich en doen leerzame spelletjes
met gediplomeerde begeleiders.
De club is toegankelijk voor kinderen vanaf
4 jaar.
Inschrijven en inlichtingen bij de begeleiders tijdens
openingstijden.
Inschrijven is dagelijks mogelijk en de inschrijving
is de hele week verlengbaar, naar gelang de wensen
van kinderen en ouders. Om de activiteiten niet
te storen dient elke halve dag die begonnen is,
tot het einde te worden uitgezeten.
Geef uw kind een petje/hoed, een pareo/short
of een handdoek en een tussendoortje voor ‘s
middags mee.

Let op: geef bij inschrijving aan of uw kind
toestemming heeft om na aﬂoop alleen
terug te keren naar de staplaats.

Kom van juli tot augustus samen met een
sportanimator meedoen aan vele activiteiten
(wandelen, boogschieten, jeu-de-boulen, enz.).

SPEELWEIDE (gratis)
Trampoline, glijbaan, bruggetje, klimmuur,
draaimolentje en draaiplateau zijn vrij
toegankelijk.

AqUAPLOUF (Zie pagina 11)

Gebruik hiervan staat onder toezicht en verantwoordelijkheid van de ouders. Houd u aan de
aangewezen veiligheids instructies.
TIENER ANIMATIES 13-17 jAAR
Op het programma: uitstapjes, zwembad spelletjes,
discotheek,… (weekplanning, informatie en
afspraakplekjes vermeld op het animatie paneel).
Er is een ruimte speciaal voor jongeren waar ze
elkaar kunnen ontmoeten en avonden kunnen
organiseren!

BOOGSCHIETEN
Van juli t/m augustus u deze activiteit ontdekken onder begeleiding van een instructeur die verantwoordelijk is voor de schietplaats. Inschrijven
verplicht bij de Receptie, op de openingstijden,
uiterlijk de dag van tevoren. Kinderen vanaf 10
jaar kunnen meedoen, onder begeleiding van
een volwassene.
KANO (gratis)
Klanten van La Genèse kunnen gratis kano’s
lenen op voorwaarde van een voorafgaande
reservering bij de receptie.
De kano’s zijn aangelegd aan de oever van de
Cèze, onder de riviertoegang in de Prairie/Terrasse
zone en bevestigd met sloten. Bij de receptie
worden sleutel (voor het slot), roeiriemen,
zwemvesten en een waterdichte ton overhandigd.
Gelieve na gebruik de kano terug te bevestigen
met het overeenstemmende slot (controleer het
nummer op het slot en op de kano).
VISSEN

TENNIS (gratis)
Tennisbaan toegankelijk van 10 uur tot 12 uur
en van 15 uur tot 19 uur dagelijks , in juli en
augustus is inschrijven verplicht. Inschrijven op de
planning bij de receptie tijdens openingstijden.
Bij de receptie kan tennismateriaal worden geleend.
TAFELTENNIS (gratis)
De tafeltennistafels staan opgesteld in de witte
tent bij de Barlaba.
Het materiaal kan afgehaald worden bij de bar
tijdens openingstijden van de Barlaba.
jEU DE BOULES, VOLLEYBAL,
MULTISPORTVELD (gratis)
Deze activiteiten zijn vrij toegankelijk.
Het materiaal kan worden afgehaald bij de receptie
tijdens openingstijden.
MIDGETGOLF (gratis)
Test uw prestaties op onze verschillende parkoersen.
U kunt het materiaal lenen bij de receptie tijdens
openingstijden, tegen borg.
De programma’s met sportevenementen
worden aangeduid op de camping.
Wandelkaarten zijn te koop bij het VVV-kantoor
van Méjannes-le-Clap en in de receptie van La
Genèse.

Profiteer van de omgeving van La Genèse en het
water van de Cèze waar het wemelt van de vis,
om uw lievelingshobby te beoefenen.
Visvergunning voor rivieren verplicht.
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BIOSCOOP
Elk week staan er ‘s avonds films op het programma (dagen en tijdstippen aangeduid bij de
receptie).
BIBLIOTHEEK (gratis)
Dagelijks open.
In april-mei-juni en september: van 10 tot 21 uur.
In juli en augustus: van 9 tot 20 uur.
Deze bibliotheek is aangelegd door de klanten
zelf. Uit respect voor iedereen wordt u verzocht
deze ruimte netjes en ordelijk te houden. U kunt
er ook boeken of tijdschriften deponeren die u
niet meer van nut zijn.

ZOMERSAVONDEN

OPENINGSTUDEN

Van 01/07 t/m 31/08 organiseert Barlaba uw
zomeravondjes (verschillende muzikale groepjes…)
en staan vele andere verrassingen u te wachten.

• 9-20 uur van 01/07 tot 31/08:
In het zwembad wordt toezicht gehouden door
een gediplomeerd badmeester (planning hangt
in de ingang van het zwembad).
Douchen verplicht voordat u het zwembad betreedt.

Welkomstdrink elke zondag van 30/06 tot 25/08,
ontdek het La Genèse team en de diverse activiteiten
die we tijdens uw verblijf voor u organiseren.
Raadpleeg het programma op het activiteitenbord.
De animatieprogramma’s (voor overdag en ‘s
avonds) worden aangeplakt op de camping.

Let op de instructies:
• Groene vlag: toezicht door een badmeester.
• Rode vlag: geen toezicht door een badmeester.
ZWEMMEN
Het hele jaar, ‘s ochtend 9-10 uu: banen voor
zwemmers.
PEUTERBADjE
Het peuterbadje is toegankelijk voor kinderen
van 0 tot 4 jaar, onder verantwoordelijkheid
van de ouders.

REGLEMENT WATERPARK
• In de hele ruimte is naakheid verplicht.
• Voor toegang tot de zwembaden is het armbandje
verplicht.
• Om hygiënische redenen dienen badgasten
zich te douchen en door het voetenbad te lopen
voordat ze het waterpark betreden.
• Kinderen tot 3 jaar die nog niet zindelijk zijn,
dienen een zwemluier te dragen.
• Opblaasvoorwerpen, ballen, duikbrillen en
snorkels verboden.
• Roken, drinken en eten verboden binnen de
omheining van het zwembad.
• Alleen plastic flessen water worden getolereerd.
Raadpleeg de borden met regelgeving aan de
ingang van het zwembad en het waterpark.

GLIjBAAN
De glijbaan ligt vlak naast het bad. Kinderen
kunnen hier volkomen veilig heerlijke glijpartijen
maken zonder de zwemmers te hinderen.
AqUAPLOEF
Van 01-07 t/m 31-08 , lessen aquagym (dagen
en tijdstippen bij de receptie).
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SAUNA

ESTHETIK

Europees alarmnummer (mobiel en vast)

112

Open van 10-12 uur en van 16-19 uur, vrij
toegankelijk.
Verboden voor minderjarigen die niet begeleid
worden door een volwassene. Houd u aan de
instructies bij de ingang van de sauna.

In juli en augustus, woensdag, is een
schoonheidsspecialiste beschikbaar op afspraak:
ontharing, nagelverzorging, massages, …

SAMU

15

Brandweer

18

GENDARMERIE (Barjac)

+33 (0)4 66 24 50 17

POLITIE

17

Arts (Barjac) / Dr David

+33 (0)4 66 24 50 54

Tandarts (St Jean de Maruejols) / Dr Martin-Gros

+33 (0)4 66 24 45 71

GEZICHT-EN LICHAAMSVERZORGING
In juli en augustus
Voor meer informatie kunt u terecht bij de receptie.
MASSAGES
Dagelijks op afspraak.
californisch, zittend, reflexologie.

KAPSELSALON
Onze kapster ontvangt u in juli en augustus op
afspraak.

Verpleger (Méjannes) / André Sylvain

+33 (0)4 66 24 58 70 - +33 (0)6 20 79 54 51

Ambulance (Barjac)

+33 (0)4 66 24 59 00

Ziekenhuis (Bagnols)

+33 (0)4 66 79 10 11

Ziekenhuis (Alès)

+33 (0)4 66 78 33 33

Dierenarts (Barjac) / Dr Lériverend-Molko

+33 (0)4 66 24 57 43

Gemeentehuis (Méjannes)

+33 (0)4 66 24 41 19

Taxi (24/24 - 7/7 )

+33 (0)6 84 47 63 03 - +33 (0)4 66 34 59 68

Kerkdiensten
Katholiek - Protestant - Messe Provençale

+33(0)4 66 24 42 41

MEER INFORMATIE
VVV-kantoor van Méjannes Le Clap
Mairie - 30430 MEJANNES LE CLAP
Tél. + 33(0)4 66 24 42 41
www.tourisme-mejannes-le-clap.com
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TOERISTISCHE TIPS
PONT D’ARC EN ZIjN GROT (GROTTE CHAUVET) (30 KM)
In een kano-kajak of zwemmend kunt u deze natuurlijke brug, het symbool
van deze streek, van alle kanten bewonderen.
Ontdek een grot van 500 meter lang met een breedte die op sommige
punten wel 50 m bereikt: de Grotte Chauvet, door de UNESCO ingeschreven
op de werelderfgoedlijst. Deze immense natuurlijke kathedraal bezit
unieke kunstwerken, voor eeuwig vastgelegd op de kalkwanden.
Info : + 33(0)4 75 94 39 40
DE INDRUKWEKKENDE GROTTE DE LA SALAMANDRE(39 KM)
De Grotte de la Salamandre is een grote zaal omgeven door de "reusachtige
kristallen", enorme kalkafzettingen, Vandaag beleeft u er een sprookje van
licht en geluid,waarin "natuurlijk" licht wordt afgewisseld met ongelooflijke kleuren.
Naturistenbezoek om de 15 dagen, op donderdagavond georganiseerd.
Info : + 33(0)4 66 600 600
DE GORGES DE L’ARDECHE (39 KM)
De Gorges de l’Ardèche, geklasseerd als natuurreservaat, vormen een
echte canyon van meer dan 30 km waar u kunt genieten van een magisch
landschap tussen steile rotswanden en meanders die zich verliezen in
de Garrigue. Deze plek biedt u allerlei sport- en recreatiemogelijkheden
zoals speleologie, klimmen, kanoën-kajakken enz.
Office de Tourisme Pont d’Arc (VVV) : + 33(0)4 28 91 24 10
GRAND-DUCHé D’UZÈS (26 KM)
In het hart van het dorpje Uzès, op 28 km van Méjannes-le Clap, ontdekt
u het hertogelijk kasteel genaamd Grand-Duché, een immens militair
gebouw met een donjon, omwallingen, een toren uit de 12e eeuw (de
tour Bermonde) en hoektorens. U bezoekt de salons met meubels van
vroeger en klimt op de top van de donjon vanwaar u vrij uitzicht heeft
over de stad.
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SUPERMARKTEN

HUISREGELS OP LA GENÈSE
• Voor uw eigen gemoedsrust en de veiligheid
van uw kinderen is het dragen van de armband
verplicht.
• Er worden willekeurige controles uitgevoerd.

• Saint-Ambroix (20 km) Carrefour Market, Intermarché, Lidl
• Centre-ville d’Alès ou d’Uzès (35 km) Carrefour, Cora, Leclerc, Intermaché.

MARKTEN
Dag

Plaats

Rooster

Producten

Maandag

Méjannes Le Clap
Alès
Barjac

Het hele jaar 8-13 uur
Het hele jaar 8-13 uur
En Juli en augustus

Levensmiddelen, textiel, streekproducten, ambachtelijke producten
Markt
Avondmarkt

Dinsdag

Saint Ambroix
Barjac
Monclus

Woensdag

Goudargues
Alès
Uzès

Het hele jaar’s ochtends
Het hele jaar’s ochtends
Het hele jaar’s ochtends

Levensmiddelen, draken
Biologische markt
Biologische markt

Donderdag

Alès

Het hele jaar’s ochtends

De Halles de l’Abbaye

Vrijdag

Barjac

Het hele jaar’s ochtends

Traditionele en ambachtsmarkt

Zaterdag

Uzès

Het hele jaar’s ochtends

Traditionele en ambachtsmarkt, bloemen

Zondag

Het hele jaar 8-13 uur Levensmiddelen, textiel, streekproducten, ambachtelijke producten
Juli en augustus 17-20 uur
Biologische en kleine producenten
Juli en augustus 8-13 uur
--

St Jean de Maruejols-et-Avéjan Juli en augustus’s ochtends
Alès
Het hele jaar 8-13 uur

KANOëN
Viking Bateaux
Route des Gorges
07150 Vallon-Pont-d’Arc
Tél. : + 33(0)4 75 88 08 87
www.viking-bateau.com
20 % korting voor de vakantie gangers van
La Genèse (inlichtingen aan de receptie).
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Saint Martin D’Ardèche
Marché des près de St Jean

CARAVAN SPECIAALZAKEN
Cevennes Caravanes (50 km)
401 route de Montpellier
30350 Cardet
Tél : + 33(0)4 66 83 00 35 - Fax : + 33(0)4 66 83 86 34
cevennescaravanes@wanadoo.fr
www.cevennescaravanes.com

• De Armband is onmisbaar om al ons materieel
gratis te lenen: mini-golf sticks, kano, tennis en
ballonnen
TOEGANGSHEK
• Het Centrum is toegankelijk tussen 6 uur
en middernacht.
• Rijden op het Centrum is verboden buiten deze
tijden, behalve in geval van uiterste nood.
• U krijgt bij aankomst een toegangspasje. Dit
pasje is strikt persoonlijk.
• Bewaar het niet op een warme plek om vervorming
te voorkomen.
• Per (staan)plaats is één voertuig toegestaan.
• Het is verboden voertuigen te parkeren op naburige
staanplaatsen.
• Voor autorijden op het Centrum gelden de
verkeersregels. De maximumsnelheid is 10
km/u.
• Laat uw auto zoveel mogelijk staan en kies
voor de fiets om vervuiling en overlast te vermijden.
• Om veiligheidsredenen is ’s nachts fietsen alleen
toegestaan met fietsverlichting.
• Let op kinderen!
RESPECT VOOR NAASTEN
• Het is verboden personen of groepen personen
in het centrum te fotograferen en/of te filmen.

• Eenieder dient zich te onthouden van handelingen
die de netheid, hygiëne, het aanzicht van het
centrum en de voorzieningen, vooral sanitaire
voorzieningen, kunnen schaden.
• Voor het welzijn van de andere gasten wordt
verzocht geen herrie te maken of zo luid te praten
dat dit hinderlijk is. Ook geluidsapparatuur dient
zo afgesteld te worden dat geen hinder wordt
veroorzaakt.
L.G.V NOUD
In noodgevallen kunt u gebruik maken van
de intercom bij de voordeur van de receptie.
• In juli en augustus is op La Genèse tussen
23 uur en 5 uur ‘s ochtends een bewakingsen
veiligheidsdienst aanwezig.
• In geval van nood (vuur, ongeval, malaise)
waarschuw dan onmiddelijk de Directie of de
veiligheisdienst (via de intercom of walkietalkie
bij de receptie).
• Waakzaam zijn is een elementaire veiligheidsregel, toezien op de veiligheid van de
ander is een plicht van iedereen.
Ouders of wettelijke voogden dienen toezicht
te houden op minderjarigen.
2 defribillators zijn beschikbaar:
• aan de ontvangst.
• bij sanitair II (sauvage).
HUISDEREN
• Getolereerd op vertoon van een geldig
inentingsbewijs.
• Honden van de 1e en 2e categorie zijn verboden.
uuu

17

• Honden dienen altijd aangelijnd te zijn en
hun uitwerpselen dienen onmiddellijk door
hun baas verwijderd te worden.
• Er zijn zakjes tot uw beschikking.
• Laat honden niet alleen achter in de huuraccommodaties of op de staanplaatsen.
•Om hygiënische redenen zijn ze niet toegestaan
op het terras van het zwembad, in de winkels en
het sanitair.
• Laat honden niet alleen achter in de huuraccommodaties of op de staanplaatsen.
• De wet straft men die een dier achterlaten.
Aangifte zal gedaan worden bij de bevoegde
autoriteiten.
WAT U KUNT DOEN VOOR HET MILIEU
• Water is kostbaar, verspil het niet: het is verboden
auto’s te wassen en paden en staanplaatsen te
besproeien.
• Huishoudelijk en ander afval dient te worden
gedeponeerd in de daartoe bestemde containers.
DIEFSTAL
• La Genèse is niet aansprakelijk in geval van
diefstal.
• Laat geen waardevolle spullen achter in uw
accommodatie (tent, caravan, huuraccommodatie,
camper) als u weggaat
RIVIER DE CÈZE
• Op de stranden van de rivier wordt geen
toezicht gehouden.
• Toegang tot de rivier en de stranden is geheel
voor eigen risico. Denk eraan uw kinderen hiervoor

te waarschuwen (altijd alleen met een volwassene).
• Pas op voor diepe plekken in het water en
gladde rotsen.
ZON
• De zon kan gevaarlijk zijn en gevaarlijke
ziektes veroorzaken.
• Denk eraan om u en uw kinderen te beschermen;
hoofdbescherming, zonnebril, zonnebrand middel
met een hoge beschermings factor.
• Vermijd de zon tussen 12 uur en 16 uur.
• Laat uw huid elk jaar onderzoeken door een
dermatoloog of door uw huisarts.
VUUR
• Roken is verboden op de gemeenschappelijke
plaatsen en in de activiteitenzone (bibliotheek,
restaurant, campingwinkel, zwembad, sauna,
sanitair, receptie, ambachtszone, kinderclub
enz.).
• Individuele barbecues en vuur zijn strikt
verboden op het strand en in het hele centrum.
• Bij het sanitair van Prairie heeft en bij de ingang van Sauvage.

HUURACCOMMODATIES

STAANPLAATSEN

• Het vertrek moet plaatsvinden voor 10.30
uur! Denk eraan om bij uw aankomst een afspraak
te maken voor de inventarisatie bij uw vertrek!
De eersten die gereserveerd hebben worden ook
eerst bediend.
Let erop dat alle zaken binnen en buiten uw
accommodatie schoon blijven: ramen, binnenzijde
magnetron, koelkast, toiletten, onder en in de
meubels. Wij verzoeken u uw volle vuilniszakken
vóór de controle te verwijderen en de gebruikte
lakens opgevouwen op tafel te leggen.

• Deze moeten vóór 12 uur vrijgemaakt zijn.
Kampeerders die niet van tevoren gereserveerd
hebben, dienen de dag vóór vertrek het volledige
reisbedrag te betalen. Houd de openingstijden
van de receptie in de gaten. Als u langer wenst
te blijven, geef dat dan zo snel mogelijk door
aan de receptie, het kan zijn dat uw staanplaats
is gereserveerd voor een volgende klant.

WERELD GIDS 2019
• De MEEST COMPLETE GIDS
ooit uitgebracht
• Een uitvoerige en unieke
bron van inspiratie.
• Een keur aan
naturistencampings
• Een echt
‘VAKANTIE’ PASPOORT

Naturistenvakanties
Te koop
bij de
receptie
van
La Genèse

10 €

Gids officieel erkend
door de Internationale
Naturisten Federatie

Uitgegeven door
Leider in de Naturistenpers opgericht in 1949
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www.lavieausoleil.fr
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