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Antoine, de manager van
de camping, antwoordt
graag uw vragen.

WELKOM
BIJ YELLOH! VILLAGE

U kunt het animatie- en
activiteitenprogramma,
de openingsuren
en nog veel meer
informatie vinden op de
te downloaden Yelloh
Village App.

Le Sérignan Plage
In deze «Yelloh! Pass» vindt u alle
informatie die u nodig heeft om optimaal te
kunnen genieten van uw vakantie bij ons.
Ons hele team staat al voor u klaar om aan
al uw verwachtingen te voldoen, zodat u een
onvergetelijke vakantie bij ons zult doorbrengen!
Catherine en Jean-Guy AMAT
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Wij zijn 90 onafhankelijke campingeigenaren
die sinds 2000 onder één vlag varen: Yelloh! Village. Met allemaal onze eigen
cultuur, ervaring, passie en smaken ...
Wij hebben allemaal duidelijke persoonlijkheden en één gemeenschappelijk
kenmerk:
wij houden van mensen. Wij houden van u.
Wij houden van uw verhalen, persoonlijkheden, goede en slechte
eigenschappen ... Wij zijn gelukkig als u gelukkig bent.
Uw glimlachen, uw lachbuien, uw vreugde geven ons energie en zijn onze
drijfveer, elke dag weer.
Daar denken wij aan tussen oktober en maart, als wij het volgende seizoen
voorbereiden. Wij dromen van uw smiles als we een nieuwe wijk aanleggen,
een zwembad uitbreiden, een glijbaan kiezen, ons nieuwe restaurant
inrichten, een nieuwe animatie bedenken of 200 nieuwe bloeiende bomen
planten langs onze paden ...
Elk Yelloh! Village is uniek, omdat elke eigenaar uniek is, en dat zal niet
veranderen, maar we hebben allemaal dezelfde reden om elke dag weer ons
best te doen, u een mooie, goede vakantie bieden.
U hebt het begrepen, we zijn allemaal anders.

ambachtslieden van uw geluk
WIJ ZIJN DE

AL 21 JAAR LANG

*Yelloh! Village wordt blij van uw glimlach
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Het volledige
personeel
van Yelloh!
Village heet
u van harte
welkom

Wij zijn blij u te mogen ontvangen en staan klaar met
een glimlach om u:
• van dienst te zijn wanneer u ons nodig heeft;
• efficiënt de door u gevraagde diensten te leveren;
• e en luisterend oor te bieden en uw vragen zo duidelijk
mogelijk te beantwoorden;
• e en opgeruimd, schoon, en voor iedereen veilig park te
bieden;
• a ltijd schone voorzieningen te bieden;
Een professioneel team
in dienst van uw vakantie

RECEPTIE
Marianne, Sandra, Momo,
en hun vriendelijke teams
staan tijdens uw gehele
verblijf voor u klaar, om
alle informatie te geven die
u nodig mocht hebben.
Welk probleem u ook tegen
komt, of wat er ook verkeerd
gaat, zeg het ze gerust; ze zullen
er alles aan doen om zo snel
mogelijk een oplossing
te vinden.

Yelloh! Pass
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Strand

HET WESTELIJKE DEEL
VAN HET STRAND IS
VOOR NATURISTEN.

IN HET STRANDHUISJE
(ONDER DE YELLOH! VLAG), VINDT U:
• Aardige mensen rond Maixent.
• Verhuur van paddles, reuze paddles,
Hawaiiaanse pirogue boten... en vele
andere leuke dingen!
• A lles wat u nodig heeft voor grote dorst,
en plotselinge trek in wat zoet of hartigs...
• E n zelfs muzikale activiteiten voor de
jongsten...
• Informatie over de zee, weersbericht en
zwemomstandigheden,

STRAND ONDER TOEZICHT
VAN 1 JULI TOT 31 AUGUSTUS
VAN 11u TOT 18u.
Naar gelang de zee, betekenen
de vlaggen:
zwemmen onder toezicht
zwemmen onder toezicht,
maar gevaarlijk
zwemmen verboden

|
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Het Strand...
is daar, binnen handbereik
zodat u optimaal kunt GENIETEN…

Yelloh! Pass
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De Zwembaden

ZWEMBAD

Alleen deze
zwemkleding
is
toegestaan:

Lagoon

Bikini

yannick EN ZIJN
TEAM VERWELKOMEN U
IN HET LAGOON
ZWEMBAD, EN ZORGEN
VOOR UW COMFORT.
korte
zwembroek
of korte
zwemshort

Deze is verwarmd, gratis
en exclusief voor gasten.
In juli en augustus is
Badpak

het zwembad alleen
toegankelijk op vertoon van
een entreekaart.

Eten, huisdieren, balspellen
en parasols zijn er verboden.
Maar geen zorgen, er zijn
bomen voor de nodige
schaduw en de «Kabanon»
voor een natje en droogje.

Water

Speeltuin
EEN RUIMTE VAN 800M2, MET
VELE WATERSPELLETJES:
buikglijbaan, glijbanen,
waterkanonnen en -pistolen en
peuterbad om kinderen van
1 tot 8 jaar te vermaken.

Zwembad zonder
toezicht.

Waterglijbanen
vanaf 1.20 m.

Overdekt

Zwembad
Het zwembad is met zijn diepte van 1m50 uitstekend
geschikt voor aquagym en voor ouders die met hun
babies en peuters tot en met 3 jaar willen genieten
van het warme water (30°). De toegang is via het

|
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EEN MASSERENDE BAAN

DE
Balnéo
ruimte

met tegenstroom en
kiezelsteenbodem, krachtige
masserende waterstralen
aan de zijkant en een
gewichtloosheidsbaan.

KOM GENIETEN VAN DE
WELDAAD VAN WATER...
MET DE GRIEKS-ROMEINSE
THERMEN, GEHEEL IN HET
TEKEN VAN WELLNESS:
GRATIS toegang (in juli en
EEN BUBBELBAD MET
ANATOMISCHE BANKEN.
Beeldt u zich eens in... Languit
in de bubbels…

augustus, ontuangt u per
verblijf een pass voor 2
personen.

Voor de rust en ontspanning is
deze ruimte alleen toegankelijk
vanaf 16 jaar.

HET BALNEOMASSAGE
CENTRUM
Hier vindt u uw energie weer
terug, en glijdt de stress van u af
dankzij de ervaren handen van
Céline met massagetechnieken
uit verre contreien. Reserveringen
ter plaatse of telefonisch:
+33 (0)4 34 53 70 68.

Elke ochtend is de balnéo
geopend voor iedereen
die graag naakt zwemt. ‘s
Middags weer geopend voor
iedereen met een badpak,
bikini of zwembroek,
(shorts verboden).!

EEN MUZIKAAL ZWEMBAD
waar u zelfs onderwater in
muziek baadt.

Yelloh! Pass
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YELLOH! KIDS
4-6 / 7-9 jaar

ACTIVITEITEN

overdag

Myriam en haar team verwelkomen
uw kinderen in hun eigen taal, en
organiseren buitenactiviteiten voor ze,
of binnen in een speciaal ingerichte
ruimte. Er worden verschillende themaactiviteiten georganiseerd naar gelang
het aantal kinderen, hun leeftijd en
moedertaal.

Onder leiding van Antoine
organiseren de sport- en
spelleiders van uw Yelloh! Village
de hele dag door vele activiteiten.
Voor elke leeftijd, voor elk wat
wils.

Inschrijvingen mogelijk op
onze website :

en ‘s-avond

www.leserignanplage.com/nl

kom kijken naar Thomas en zijn
dansers

via de rubriek Praktische Informatie
of

YELLOH! JUNIORS

door de QR code te scannen
Code établissement : SER541

10 tot 13 jaar
Voor hen een speciale
ruimte,
waar sport- en
spelleiders speciaal
voor hen activiteiten
naar gelang hun leeftijd
organiseren.

YELLOH! TEENS
14 tot 17 jaar
Tieners uit verschillende
landen komen hier
bij elkaar, om samen
activiteiten te beoefenen
die zij leuk vinden!

LET OP!
De kinderen moeten een pet en zonnebrandcrème
meenemen om zonnesteek te voorkomen, en zwemkleding,
handdoek en droge kleding, op de dagen waar zwemmen
op het programma staat. In juli en augustus moeten ze de
entreekaart voor het zwembad bij zich hebben.

YELLOH! MOUV’
Mocht u van uw vakantie willen
profiteren om (wat) te bewegen
hebben wij Faby, Chloé en
andere gespecialiseerde leraren
die hun passie zullen delen met
beginnerslessen: fitness, pilates,
zumba, step, aquagym, aerobic,
gym, dans, boogschieten, klimmen...
of toernooien: voetbal, tennis,
ping-pong, beachvolley, basketbal,
beachsoccer, sandball….
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Musicals

Dansavonden en Discotheek

Opera’s

Voorstellingen op het Strand

Revue’s, Cabarets

Kijk dat eens!

Elke avond een
verrassende
avond
Kinderfeesten

Jazz, Rock en popconcerten

Optredens voor kinderen

Yelloh! Pass
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DE ACTIVITEITEN…

voor kinderen

Voor 0 | 4 jaar
Behalve zijn
uitgestrekte
zandstrand dat
langzaam in het water
glijdt, HEEFT UW YELLOH!
VILLAGE VOORZIENINGEN
EN FACILITEITEN SPECIAAL
VOOR BABY’S.

Enkele toiletgebouwen zijn
uitgerust met babybadjes.
Het winkeltje en de
restaurants hebben tevens
producten speciaal voor uw
kleintjes.
En wij hebben materiaal
voor u ter beschikking
(fietsen met zitjes, ledikantjes,
badjes, kinderstoeltjes,
wandelwagens (naar gelang
beschikbaarheid, reservering
mogelijk bij de receptie).

De grote waterspeeltuin
met zijn piratenboot,
en de miniglijbanen voor
maxiplezier en de vele
waterstralen.
Zwembad Lagoon
heeft ook een ruimte
speciaal voor de
allerkleinsten.

Voor
4 | 12 jaar

«Peuterhuis». Een ruimte
speciaal ingericht, met heel
veel ontwikkelingsspeelgoed.

zijn er 7 speeltuinen in

Verwarmd of met airco naar

het dorp, waarvan een

gelang het seizoen.

grote in de buurt van het
natuurgebied.
Cristiano wacht op u met
zijn trampolines en
1900** Carrousel.
Dominique en Philippe
verwelkomen u in de
grote speelzaal**
Overdekt zwembad beschermd tegen zon en wind

met flipperkasten,

en de grote drukte, is het hele jaar door verwarmd ;

tafelvoetbal, simulator

een plek bij uitstek om even heerlijk samen met uw

games, schijvenspel...

kindje te zijn. Met een diepte van 1m50 is dit voor
baby, veilig tegen zijn ouders aan, een hele andere
belevenis dan het peuterbad: echt het water in.
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ACTIVITEITEN…

Voor iedereen

Tennis*
Tafeltennis*
Beachvolley
Jeu de boules, (terrein tegenover «Patio»)
Sportterreinen: voetbal, handbal, basketbal...
Fitnessparcours

HET SPORT- EN SPELTEAM
organiseert vele toernooien
waar iedereen welkom is (alleen of
met groep) ongeacht zijn niveau.
Maar u kunt ook profiteren van de
sportvoorzieningen:

Multisportterrein
U kunt de sportterreinen

DE FIETSENSCHUUR**
van Babas

gebruiken. Toernooien worden

Babas en Matthieu zijn vet
cool... Ze hebben heel veel

regelmatig georganiseerd.

verschillende fietsen om te
proberen. Tandem, MTB, Stepper,
Eenwieler... (tegen vergoeding).
Ze kunnen tevens huurfietsen
bijstellen of repareren.

COOL SUR L’EAU**
met Maixent

TENNIS*
2 Tennisbanen zijn beschikbaar.
U kunt ze gratis gebruiken,

Bij Maixent kunt u paddles

een mini « Dirt » ronde is

maar u dient de baan te

huren om alleen, of met het

beschikbaar. Het dragen van

reserveren bij het Info Punt,

gezin deze nieuwe sport te

een helm is verplicht. Alleen

waar u ook tennisrackets kunt

ontdekken.

BMX en MTB fiets zijn hier

lenen.
*

BMX terrein
Voor de fans van de BMX,

welkom.

Reservering en uitleenservice van racket bij het Informatiepunt

**

Met deelname van: De Fietsenschuur - Cool sur l’eau - Carroussel - Speelzaal
Yelloh! Pass
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Restaurant

«Lou Pas D’Oc»
Fred en zijn team
verwelkomen u in een
gezellig kader en een
Provençaalse sfeer.
Ze nodigen u uit voor een
lunch of diner in de zaal, of
gewoon een gezellig etentje
op het terras. De specialiteiten
uit de streek worden met veel
smaak en zorg bereid door de
chefkok en zijn team.

… IETS TE

drinken

SnackS - Pizza
Om snel een hapje te eten in uw accommodatie, zonder
te hoeven koken én uw kinderen blij te maken gaat u
even langs SNACKBAR le PATIO.
Om mee te nemen hebben ze hier pizza’s, grillades, kebab,
lasagnes, nuggets, patat, wijn en bag in box muscat.

«EVEN WAT

LEKKERS»
Pannenkoek, wafels, ijs, popcorn,
beignets en de bekende suikerspin
Kunt u krijgen bij Marie, naast de Patio
vlakbij het podium.

«Kabanon»
Een beetje trek of veel dorst?
Aan de rand van het zwembad Lagoon,
maakt Karine heerlijke dingen voor u
klaar die u niet kan laten staan (salades,
burgers, wraps en toetjes).

|
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Restaurant Bar

«La Villa»
Dit jaar verwelkomen Claire en Bobby
u in het restaurant «La Villa» in het
betoverende decor van de « Balneo », in
een rustige omgeving, of in het smaakvol
ingerichte restaurant.
Zij komen uit vissersfamilies en koken
smakelijke, traditionele gerechten met
zuidelijke mediterrane accenten en bieden
vers geselecteerde visgerechten, vegetarische
gerechten, hamburgers en zelfgemaakte
toetjes.

PIZZA

… OF TE

Af te halen

eten

ter plaatse te bestellen
Vanaf 18 uur

«PATIO La Villa»

Oesterbar
Van 17.30 uur tot 19.00 uur
Claire verwelkomt u voor een origineel
aperitief met vistapas en lokale wijnen.

«Patio»

Bar

Beleef een gezellig moment
in de frisse Patio en in de
zaal van de bar. U kunt
hier tevens alle grote
evenementen op TV volgen,
gerund door Tom en zijn
team.
Waar u tevens alle grote
evenementen op TV kunt
volgen. ’s Morgens kunt u hier
een ontbijtje uitkiezen.

Yelloh! Pass
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de

1

2

winkels
BIKINI SHOP

U wilt nieuwe
zwemkleding ?
Florence laat u graag de
nieuwe zwemkleding zien

Kiosk

Marie heeft
(bijna) alles!
U vraagt het maar: kranten
en tijdschriften, batterijen,
ansichtkaarten en postzegels,
souvenirs, beltegoed, spelletjes,
boeken, snoep, gadgets voor
kinderen.

4

DE KAPPER

evenals andere accessoires.

3

FOTOGRAAF

De fotoshop van
Maixent heeft het
strand verlaten en
is nu bij het Lagon
zwembad.
U wilt uw heerlijke
momenten op Sérignan

Profiteer van uw
vakantie om even tijd
voor uzelf te nemen!

Plage vereeuwigen?
Maixent zal aan uw
verwachtingen voldoen !!!

En misschien de
gelegenheid om van look te
veranderen... Sandrine ziet u
graag in het kapsalon.

5
|
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«BOETIEK»

U valt voor de stijl van uw Yelloh!
Village. Neem dan een kijkje bij Eve.
In deze boetiek vindt u voorwerpen en
accessoires speciaal voor u geselecteerd.

6

SUPERMARKT
«Petit Casino»
EN GROENTEBOER

Sandra en Pascal hebben alle
producten die u nodig heeft, om
niet in de rij te hoeven staan in de grote
supermarkten, en optimaal van uw vakantie
te kunnen genieten.

7

SLAGERIJ

De slagerij, de passie van
Dominique en Michel!
Vraag hun advies voor het beste
grillvlees, of bestel uw favoriete
stukken vlees, en vergeet vooral
niet hun snijvlees en gebraden
boerenkip te proeven.
Let op! Op zaterdag en zondag,
kunt u maar beter reserveren!

8

BAKKER

Onze bakker staat het
vroegst op, en steekt meteen
de oven aan! Bij Vanessa vindt
u een breed assortiment aan
brood en broodjes, croissants,
brioches, chocoladebroodjes,
en gebak.

9

VISWINKEL

U bent aan de kust: dé
gelegenheid om heerlijke vis en
verse zeevruchten te eten.
Nadine en Christophe maken uw vis
graag klaar zodat u hem alleen nog
maar hoeft te grillen, of maken een
schotel zeevruchten naar smaak
voor u klaar, die op uw staanplaats
geleverd kan worden.

Yelloh! Pass

| 19

IN DE

buurt

TOERISTISCH

INFORMATIEPUNT
KOM KENNISMAKEN MET
FABIENNE, die u alle
informatie over de streek
geeft,
en u culturele, sportieve of culinaire
uittips kan geven, voor u alleen of
met het gezin.
U heeft tevens de mogelijkheid een
taxi te reserveren, of trein-, bus- of
vluchttijden op be vragen.
PAARDRIJDEN: Jeannot en
Barbara organiseren vanaf
hun Ranch poneyritjes voor de

...EN DIT OM MAAR
EEN IDEE TE GEVEN!

kleintjes, en paardenritten voor

Meer informatie

jong en oud, voor alle niveaus.

bij het toeristen

(een onvergetelijke belevenis).

informatiepunt

Zeg maar dat wij u gestuurd
hebben, het zijn vrienden! Ranch
St Jean. Tel. +33 (0)4 67 32 38 88.
BOOMKLIMMEN: Béziers
AVENTURE, kom in de schaduw
spanning en sensatie beleven,
van 5 tot 77 jaar.
Tel. +33 (0)6 25 43 41 37
(ook vrienden).
GOLFBAAN: Golf Saint
Thomas, net buiten Béziers,
is zeer aangenaam en goed
onderhouden.
Tel. +33 (0)4 67 39 03 09.

Béziers

|
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Wat te doen in de

omgeving

Pézenas is een sfeervol stadje. Zijn hart klopt
op het ritme van Molière, antiekhandelaars en
de kunstbranche.
Béziers, met zijn Allées Paul Riquet en zijn
vrijdagse bloemenmarkt.
DE 9 SLUIZEN geklasseerd als werelderfgoed,
is één van de must-see plaatsen in Béziers:
Restaurant Le 9 verwelkomt u voor lunch of
diner voor een gastronomische tussenstop met
uitzicht op de kathedraal van St Nazaire.
Sète, de stad van Georges Brassens, zit vol
bezienswaardigheden: le Mont Saint Clair, le
Lido, de vissershaven.
Minerve, een middeleeuws dorp genesteld in
het hart van de « Garrigue » in de Languedoc op
een kalksteenplateau, is een voormalige vesting
van de Katharen die in 1210 door de troepen
van Simon de Montfort werd verwoest. Er staat
nog steeds een stèle ter herinnering aan een
brandstapel van de Katharen uit die periode.
Het dorp, gelegen aan de samenvloeiing van
de rivieren Cesse en de Brian, is ook bekend en
erkend om zijn wijn die eeuwenlang door zijn
wijnbouwers is geproduceerd.
Een must-see!
De vesting van SALSES, een opmerkelijk
militair werk, zal u onderdompelen in de
geschiedenis van Frankrijk en Spanje.
LILY PASSEUR : met de veerboot de Orb over

sète

naar Valras-Plage (in juli en augustus).

IN DE OMGEVING...

VOOR DE FIJNPROEVERS

Er zijn natuurlijk veel goede restaurants in de buurt.
Onze favoriete adresjes in Sérignan:
MA FERME : Fred en Claudia

L’Harmonie: gastronomisch

verwelkomen u regelmatig op

restaurant in een geraffineerd kader.

het terras, in een unieke sfeer.

Chemin de la Barque (over de

Een eenvoudige keuken op basis

roodmetalen brug meteen aan uw

van grillades op houtvuur. De

rechterhand).

gerechten zijn heel lekker. Reken

Tel: +33 (0)4 67 32 39 30.

€19 tot €50 p.p. Route de ValrasPlage.
Tel. +33 (0)4 67 32 26 20. Zeg maar
Béziers

De restaurants en terrasjes in de
straatjes van Sérignan.

dat wij u gestuurd hebben!

Yelloh! Pass
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YELLOH! VILLAGE zet
zich in

met 10 ecologische
gebaren!
Doe mee,

zet u ook in!
1. Het
waterverbruik

Omdat wij van de
natuur houden en haar
respecteren, zetten wij
ons er dagelijks voor in!

verminderen
Wij weten hoe waardevol
water is en doen er alles aan
om er zorgzaam mee om te
springen. Het Yelloh! Village Le
Club Farret vangt bijvoorbeeld
het water uit het filtersysteem
van de zwembaden op om de
groenzones te sproeien!

2. Het
energieverbruik

verminderen
... dat is het doel dat het Yelloh!
Village Les Cascades zich
heeft gesteld door de meeste
accommodaties uit te rusten
met een sleutelsysteem om de
stroom automatisch in en uit te
schakelen, slim hè?

3. Afval scheiden

optimaliseren
Het Yelloh! Village Les Bois du
Chatelas zet zich helemaal
in voor afval scheiden! Na de
introductie van afvalbakken voor
gescheiden inzameling, is het
systeem voor het composteren
van al het organische afval aan
de beurt.
4. Verantwoord
inkopen
Zo weinig mogelijk effect
hebben op de planeet, dat is
het credo van de Yelloh! Village

|
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La Clairière en Le Brasilia, die
producten met een eco-label
gebruiken voor het onderhoud
van de gemeenschappelijke
ruimtes!

5. Alternatieve

vervoermiddelen
aanbieden
Hoort u niets? Dat is normaal!
De teams van de Yelloh! Village
La Gavina, L’Océan Breton en Le
Soleil Vivarais verplaatsen zich
geruisloos en zonder vervuiling
dankzij elektrische voertuigen,
fietsen en steps ...

6. De
leefomgeving

respecteren
‘Eén zijn met de natuur’, dat is
een van de doelstellingen van
de Yelloh! Village Le Bout du
Monde en Douce Provence die
dieren fokken op hun boerderij
en een 100% eetbare tuin
kweken.

7. Lokale

producten valoriseren
Het Yelloh! Village La Roche
Posay houdt van goede
producten en van zijn streek,
daarom vindt u hier lokale
producten bij de kruidenier.
Het Yelloh! Village Belle Plage
geeft de voorkeur aan lokale
producten Made in Bretagne!
Mjammie.

8. De voorkeur

geven aan duurzame
energiebronnen
De Yelloh! Village Soleil Vivarais,
Le P’tit Bois en La Plaine
ontplooien vele initiatieven om
onze planeet te beschermen,
door boilers en verlichting op
zonne-energie en zonnepanelen
te gebruiken!

9. Onze inzet

valideren
Het label Clé Verte heeft de
Yelloh! Village Parc du Val de
Loire en Le Village Western al
onderscheiden. En het Yelloh!
Village Les Tournels mag gerust
trots zijn op de HVE (Haute
Valeur environnementale)
certificering voor zijn wijngoed.

10.
Vakantiegangers

bewustmaken
Bij Yelloh! Village vinden wij het
belangrijk om uw aandacht te
vragen voor milieuproblemen.
Door eenvoudige gebaren
kunt u, ouders, kinderen,
vriend(inn)en, samen met ons
bijdragen aan het behoud
van de natuurlijke omgeving
en de bescherming van onze
leefomgeving!

En wat
doet

SÉRIGNAN plage
De bescherming van het milieu staat
elk jaar weer hoog op de agenda.

Wij sorteren & recyclen ons
afval.
Wij doen er alles aan om
het drinkwaterverbruik te
beperken. Ons drinkwater komt uit
een natuurlijke ondergrondse bron
en wordt nauwlettend op kwaliteit en
waterverbruik gecontroleerd.
Wij zijn aangesloten op
een tweede leidingnet voor
huishoudwater. Dit water is niet
drinkbaar. Met dit water besproeien
wij onze bloemperken en grasvelden.
Waar toepasselijk geven
wij de voorkeur aan
energiezuinige verlichting,
en gebruiken elektrische
karretjes.
In plaats van drinkwater te
verspillen, filtert ons unieke
waterzuiveringssysteem
het afvalwater. Met dit
gerecycleerde afvalwater
besproeien wij de bomen. Deze
milieuvriendelijke procedure
is onderwerp van een studie
gefinanceerd door de Europese
Unie - LIFE Milieu. Meer informatie
over dit afwateringssysteem vindt u
bij het toeristische informatiepunt.

Wij gaan muggen op een
natuurlijke manier te lijf:
wij beschermen zwaluwnesten en
hebben nestkasten voor vleermuizen;
Een zwaluw kan tot 850 insecten per
dag eten, en een vleermuis eet tussen
2000 en 7000 insecten per nacht!
Verder hebben wij op strategische
plekken apparaten geplaatst die de
menselijke ademhaling nabootsen;
met CO2 worden de muggen
aangetrokken en gevangen.
WIJ BEVORDEREN DE
NATUURLIJKE BESTUIVING VAN
PLANTEN door af en toe bijenkorven
op de camping te zetten.
WIJ BESCHERMEN DE
PLANTAARDIGE BIODIVERSITEIT
met de installatie van rietschermen
op de duinen om vertrapping van
zeldzame soorten te voorkomen, en
de toeloop in goede banen te leiden.

WIJ ZEVEN DE aarde die
wij verwijderen tijdens de
werkzaamheden in de winter;
deze wordt weer gebruikt voor de
bloemperken.
ONZE ZWEMBADEN WORDEN
OPGEWARMD DOOR
WARMtEPOMPEN, die recent zijn
om ons stroomverbruik te verlagen.
WIJ HEBBEN autooplaadpunten GEÏNSTALLEERD
Zodat onze gasten hun elektrische
auto kunnen opladen.
Wij planten jaarlijks meer
dan 2 000 verschillende
soorten planten, bij
voorkeur inheemse soorten
die weinig water en zorg
nodig hebben.

ONZE TEAMS WAARDEREN DE AANDACHT EN
RESPECT DIE U VOOR ONS MILIEU HEEFT.

Yelloh! Pass
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Diversen
INDEX

N° PLAN

INDEX

N° PLAN

Afhaal Pizzas

3 - 12

Massages

12

Afhaalgerechten

3

Mini Club

16

Bakker

4

14

Balneo

12

Oplaadpaal voor elektrische
autos

Bankautomaat

3

Paddle

1

Bar buiten

5

Parking aankomst

15

Beachvolley

1

Parking bezoekers

15

Beveiliging

15

Patio bar binnen

3

Boetiek

3

Peuterhuis

11

Boetiek zwemkleding

2

Podium

5

Brievenbus - Post **

3

Pub (boven)

3

Buitenzwembad Lagoon

9

Restaurant Bar «La Villa»

12

Carrousel

5

Restaurant «Lou Pas D’oc»

3

Coin des douceurs (lekkers)

5

Robinson zaal

13

Discotheek

3

Sanitair voor baby’s

3

EHBO

9

Slagerij

4

Fietsenschuur

9

Fitnessparcours

WIFI -draadloos internet

Snackbar

3-9

Speelzaal

5

7

Sportterrein

7

Fontaine sèche

5

Supermarkt «Petit Casino»

4

Fotograaf

17

Tafeltennis

5

Groenteboer

4

Tennisbaan

7

Grote barbecue

3

Trampolines

5

Grote speeltuin

8

Toeristisch informatiepunt

3

Hulppost gemeente

1

Verzamelpunt

15

Jeu de boules

3

Viswinkel

4

Kabanon

9

Voetbalterrein

7

Kapper

4

Wasserette

4

Kluizen

14

Waterglijbanen

9

Krantenkiosk

5

Waterspeeltuin

9

Lakens ***

3 - 14

Zwembad overdekt

3

Loosplaats voor campers *

6

(Verhuur - Reparatie)

30 minutes gratis voor de eerste
verbinding. 30 minutes gratis (per 6 uur) in
de bar.
Ook kunt u wifi toegang kopen via internet
evenals bij het Info Punt.

* Campers: er is een sanistation voor
het lozen en vullen van water voor uw
voertuig.
** Post: De brievenbus van «LA POSTE»
bevindt zich bij de ingang van de «Patio»
tegenover de bankautomaat, de post,
telefonische berichten en fax worden
dagelijks alfabetisch gesorteerd. Post laten
adresseren aan: Dhr. Mevr..... - Camping Le
Sérignan-Plage - F 34410 SéRIGNAN.
*** Lakens: u kunt lakens huren bij de
receptie of het informatiepunt. Voor
accommodaties inclusief lakens en
handdoeken, een verschoning is mogelijk
bij een verblijf van min. 8 nachten. Ga naar
het informatiepunt om een verschoning
te programmeren.
Sanitair / baby: zie plattegrond.
Hondenen: Aangelijnde honden
zijn toegestaan op het strand voor
de campings van 15.03 tot 14.09, in
overeenkomst met de gemeentelijke
verordering nr. 198.

Yelloh! Pass
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plattegrond
1 - STRAND
2 - Strandpad
3 - PATIO
4 - WINKELSTRAAT
5 - Plein en Groot Podium
6 - Serviceplaats campers
7 - SPORTTERREIN
8 - GROTE SPEELTUIN
9 - LAGOoN
11 - PEUTERHUIS
12 - BALNEO
13 - ROBINSON ZAAL
14 - RECEPTIE
15 - BEVEILIGING
16 - Mini Club
17 - FOTOGRAAF

RESTAURANT
TOILETGEBOUW
Sanitair/baby
SPEELTUIN
Afvalscheidpunt
hondenwandeling

|
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Tel. +33 (0)4 67 32 35 33
Mail:
info@leserignanplage.com
Web:
www.leserignanplage.com

Yelloh! Pass
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EN ALS WE NU EENS VERBONDEN BLEVEN?!

programma

Ons getrouwheids
Download
ONZE
en geniet van nog meer services!
Lees alle nieuwtjes van de camping
in realtime: informatie over uw
verblijf, activiteitenprogramma en
tijden, weersverwachting, toeristische
bezienswaardigheden die u niet
mag missen enz. Dankzij de Yelloh!
Village-app is uw hele vakantie binnen
klikbereik!

Download de app en bekijk ons
getrouwheidsprogramma!
Zodra
u op een camping verblijft, krijgt u
punten die toegang geven tot gratis
overnachtingen, accommodaties van
een hoger niveau enz. Wilt u iemand
gelukkig maken? Schenk dan punten
aan uw ouders, vrienden, neven ... !

U VINDT ONS OP:
Onze campingdorpen, voor een droomvakantie in de openlucht!

|
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…VEILIGHEIDS

instructies

DE SNELHEID IS BEPERKT

TENTEN ZIJN NIET

tot 10km/u.

TOEGESTAAN
bij de accommodaties

Er is één voertuig per kampeerplaats
toegestaan; daarom moet bij het in- en
uitrijden elke keer de code ingetoest

VUUR

worden. Uw voertuig moet geparkeerd
worden op uw plaats, of op de

•W
 ees voorzichtig met ontvlambare

toegewezen parkeerplaats.

producten (het gebruik van
brandspiritus of benzine is verboden).

OVERSTROMING

•G
 een wijzigingen aanbrengen aan
verwarmingsapparaten, verlichting, of

Het terrein waarop u zich
bevindt ligt aan zee, op een
vlakte.

elektrische voorzieningen.
•K
 ampvuur en barbecues (behalve
op gas) zijn verboden, behalve op de

Weliswaar onwaarschijnlijk, maar een

speciaal hiervoor ingerichte terreinen.

min of meer snelle overstroming van het

•H
 et «Informatiepunt» heeft adressen van

terrein is mogelijk.

gasbarbecue verhuurders.

U zal tijdig gewaarschuwd worden

•B
 ij harde wind zijn barbecues verboden,

mocht het water tot gevaarlijke hoogte

zelfs op gas

stijgen.

•B
 IJ BRAND DE CAMPING

In deze situatie moet u de instructies

WAARSCHUWEN op +33 (0)4 67 32 35 33

die u van het campingpersoneel krijgt
nauwkeurig opvolgen:
• Eerste waarschuwing: uw materiaal

WIND

opruimen.

Bij harde wind zijn barbecues

• Bij alarm moet u de camping verlaten,

verboden, zelfs op gas.

volgens de route die u krijgt aangegeven.

EHBO
Ga naar het zwembad «Lagoon» TIJDENS DE OPENINGSTIJDEN,
NAAR DE VEILIGHEIDSDIENST OF BEL
CAMPING ALARMNUMMER +33
(24/7).

(0)6 18 38 13 48

Wij herinneren u eraan dat 112 het internationale
alarmnummer is.

Yelloh! Pass
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Cabane Canardiere

voor

u vertrekt
ALS U EEN
KAMPEERPLAATS HUURT,
moet deze uiterlijk om 12:00 uur vrij
zijn.

U ZIT IN EEN
ACCOMMODATIE,
Dan heeft u maximaal tot 10:00 uur.
Wij verzoeken u uiterlijk 48 uur voor
vertrek bij de receptie langs te gaan,
om een afspraak te maken voor de
eindcontrole (vlak voor vertrek).

Cabane Jardin

TE BEZICHTIGEN
Om een accommodatie te kiezen voor uw
volgende vakantie, kunt u tijdens uw vakantie
al onze sfeervolle accomodaties bekijken.
Meer informatie over deze huisjes bij het
informatiepunt, of op www.leserignanplage.
com, waar u op uw gemak zelf kunt boeken.

Cabane Robinson

|
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Cabane Canardiere

Boek nu al voor
volgend jaar
•a
 ls u uw huidige huisje wilt
reserveren, (dit is alleen mogelijk
als u voor dezelfde datums boekt);
•a
 ls u hetzelfde type wilt reserveren;
•a
 ls u een ander type wilt reserveren;
Wanneer u nu al uw vakantie voor
volgend jaar boekt, heeft u eerste
keus, en bent u zeker van een
plaats of accommodatie. Om te
reservering dient u bij de receptie
langs te komen van maandag tot
vrijdag.

Cabane Pêcheur

Meer Informatie
Tel.: + 33 (0)4 67 32 35 33
E-mail: info@leserignanplage.com
Adres: Le Sérignan Plage
34410 Sérignan, Frankrijk

Cabane Pêcheur

Wij helpen u graag
U kunt het gehele jaar door boeken.
Per telefoon, per mail, of op uw
gemak op onze website:
www.leserignanplage.com
Yelloh! Pass
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Ontdek

o nz e m o o i s t e c a m pingd o rp e n
90 campingdorpen in Frankrijk, Spanje en Portugal

BERK

LE RIDIN
Domaine de
Drancourt

cherbourg

LES MOUETTES

La Capricieuse

LES PINS

PARIS

LES îLES

YELLOH! EN CHAMPAGNE

Brest
St-Brieuc

LA BAIE DE
DOUARNENEZ

épinal

rennes

BELLE PLAGE

L’OCÉAN BRETON

LE DOMAINE DES BANS

troyes

LE P’TIT BOIS

quimper

LA PLAGE

vannes

PORT DE PLAISANCE
MANÉ GUERNEHUÉ
le ranch

PARC DE MONTSABERT

blois

angerS

PARC DU VAL DE LOIRE

nantes

LES VOILES D’ANJOU
LA POMME DE PIN

LE FAYOLAN

LA ROCHE POSAY

LE PIN PARASOL
CHÂTEAU LA FORÊT

LE CHAPONNET
Domaine de l’Orée

LE DOMAINE DE LOUVAREL
la rochelle

bourg-en-bresse
Limoges

Clermont-Ferrand

YELLOH!
SAINT-EMILION
Pomport
Beach sarlat

Médoc Océan
Village Western
LES GRANDS PINS
Bordeaux Lac
PANORAMA DU PYLA
MAGUIDE
AU LAC DE BISCARROSSE
LOUS SEURROTS

LE TALOUCH

LE LAC
DES 3
VALLÉES
toulouse

LE BOUT DU MONDE

LA GRANGE
DE MONTEILLAC

Les
Rivages

PORTUGAL

ESPAGNE

Costa do Vizir

ALOHA

LES BOIS DU CHÂTELAS
Domaine provençal
L’ÉTOILE DES NEIGES

LES RAMIÈRES

nîmes

digne

AVIGNON PARC

SAINT LOUIS
nice
Douce LA BASTIANE
Provence
DOMAINE
LUBERON
DU COLOMBIER
PARC
st-tropez
LES TOURNELS
marseille

LES PETITS CAMARGUAIS
LA PETITE CAMARGUE

perpignan
LE PRÉ LOMBARD
LEs tropiques

LE BRASILIA
La Marende

LE CLUB FARRET
DOMAINE SAINTE CéCILE
LE SÉRIGNAN PLAGE
LE PRÉ CATALAN

LE CAMPOLORO
ajaccio

Minorque
Majorque

ALGARVE «TURISCAMPO»

LE COUSPEAU

LES
CASCADES

narbonne

LE LAVEDAN

barcelone

LE
CASTEL
ROSE

NATURE
ET RIVIÈRE

DOMAINE D’ARNAUTEILLE

Sant Miquel
PUNTA MILÀ
MAS SANT JOSEP
SANT POL
GAVINA

LES 4 MONTAGNES
valence

LA PLAINE

condom

bayonne

SOLEIL
VIVARAIS

PAYRAC LES PINS

CHÂTEAU DE FONRIVES

ILBARRITZ

Domaine de l’Esquiras

brive-la-gaillarde

bordeaux
arcachon

SYLVAMAR

lyon

LE PRÉ BAS

LASCAUX
VACANCES

Foto: iStock - Ontwerp/Vormgeving:

LES GORGES
DU CHAMBON

Le Village du
Phare
LA CLAIRIèRE

Corse

LES BALÉARES
«SON BOU»

ibiza

séville
lagos

LES BALÉARES

Authentic
VAKANTIE

CLUB
VAKANTIE

ieder zijn eigen vakantie, ieder zijn eigen stijl!
Gezellig, authentiek, vol activiteiten of 100% natuur ... Laat u verleiden
door onze campings Club of Authentic.
U vindt ons op: www.yellohvillage.nl |

