VLAKBIJ

PLATTEGROND VAN DE CAMPING

Het meer
van Ste Croix

Terrain
MultiSports

Van Verdon
tot Vinon sur
Verdon en het
hart van de
Var.

PRAKTIJK

• VINON-SUR-VERDON : à 6 min.
Tussenhandelaar van geld en supermarkt

Tennis

SUPERMARKT CASINO
SUPERMARKT CARREFOUR MARKET
• MANOSQUE : aan 15 min.

Stade

Het Esparron meer

Piscine Municipale

1

Wandeltochten in de
Gorges du Verdon

8 km

Aventurenparcours
op 10 minuten afstand
gelegen. aventurenparcours
en dierentuin.
Tel. 0689986929

De camping is partner
van de Franse visfederatie.
Wij informeren u over de visstekjes.
Het dorp Moustiers Sainte Marie,
porceleinstadje,
op 45 minuten
afstand gelegen.
Schitterend
dorpje, echt een
bezoekje waard.

AVIGNON

MANOSQUE

Prehistorisch museum
in Quinson, op 20 minuten
afstand.

GINASSERVIS
Gréoux
biedt thermale
kuren aan op 15
minuten afstand.

De fans van mountainbikes vinden hier hun
weg
http://vttdbv.free.fr
Nieuw parcours in vier
gemeenten, 10 dagen
fietsen zonder ooit dezelfde weg te nemen.

Canoying, parasailing
en klimsport op ongeveer één
uur afstand gelegen.
Tel. 0689307574

Aqualand, een zwemparadijs in
Saint-Cyr-sur-Mer, op ongeveer een uur
afstand, een dagje weg met het hele gezin.

A8

Montagne
Sainte-Victoire

SAINT-MAXIMIN
MARSEILLE
CASSIS 1 heure
IMPRIMERIE-DESPRETZ-VINON-04 92 78 82 07

Het hele jaar geopend

LAC DE SAINTE-CROIX

VINON

RIANS

www.camping-ginasservis.fr

RIEZ

LAC
DʼESPARRON
A51

MOUSTIERS STE-MARIE
(Faïences)

VALENSOLE

GRÉOUX

CAVAILLON

➙

➙

APT

ce

1

Verkeer op de camping is verboden op de
camping tussen 23 uur en 6 uur 's ochtends.

QUISON

GORGES DU VERDON
(Musée de la préhistoire)

MONTMEYAN
LA VERDIÈRE
BARJOLS
A8

NICE

➙

BRIGNOLES

➙

Vliegvereniging Verdon
Alpines in Vinon sur
Verdon op 10 minuten
afstand gelegen.
Zweefvliegschool
en luchtdoop in lichtgewicht
vliegtuigjes, een onvergetelijk cadeau.
Tel. 0492788290

➘

DIGNE-LES-BAINS

uran

Valensole hoogvlakte op 25 minuten
afstand

Mont VENTOUX

La Verdière

LES PÉNITENTS
DES MÉES

MONASTÈRE
DE GANAGOBIE

➙

Flores

Juillet

GAP
SISTERON

7 km

Mobil-Homes :
Tamaris

➘

Vinon-sur-Verdon

1 - Winkeltje
2 - Snack

La D

150 m du Village

- Aix-en-Provence à 40min. - Marseille à 60 min.

A5

Extérieur

1

➘

ENTRÉE

➙

Sainte-Victoire op 20 minuten
afstand.
Sainte Baume en Saint-Maximim
op 25 minuten afstand.
(derde christengraf en bezoek
aan de grot Maria Magdalena )

Ginasservis

➪ A51 à 5 min ➫ SORTIE GRÉOUX-LES-BAINS
➪ A8 à 20 min ➫ SORTIE SAINT-MAXIMIN

A5

MANEGE BASTIDAN
Manon MICHEL voor jong en
oud en ieder niveau,
tochten op slechts 5 minuten
afstand. Tel. 06 30 32 59 32

Piscine

Centre
Médical

Camping • Mobil-home
Camping-Car

WIFI op de hele camping

➙

Provencaalse
markten
en vlooienmarkten
het hele jaar

• GINASSERVIS :
SUPERMARKT SPAR aan 100 meters van de camping
(Opening 2 ième de helft van 2013)

➙

- Quinson op 20 minuten afstand. Meer, zwemmogelijkheid, verhuur.
Schitterende canyon tussen Quinson en Esparron (een bezoekje waard)
- Vinon-sur-Verdon op 5 minuten afstand. Rivier DE VERDON.
Wildwaterzwemmen en kano en kajak
- Esparron du Verdon op 30 minuten afstand. Meer, strand, zwemmogelijkheid.
Verhuur van bootjes.

De grotte commerciele zones

Ne pas jeter sur la voie publique

ST-TROPEZ 1 h. 15

Plaine Gasquet - 83560 Ginasservis
Tél./Fax 04 94 80 45 11 - Port. 06 77 46 75 82
Email : camping-ginasservis@orange.fr
campingginasservis@gmail.com

DE CAMPING

Gelegen in de Haut
Var, bij de Alpes-deHaute-Provence. Vlakbij
de meren van de Verdon en het hart van de
Var. Een schitterende
ligging om te genieten
van een bezoek aan de
Provence. Het is een "kleine familiecamping" met 27
kampeerplaatsen waarvan 21 verhuuraccommodaties
maar met alle voorzieningen.
Bij de entree van het dorp
Ginasservis bevindt u zich
op 2 minuten te voet van de
winkels van het dorp (bakker,
postkantoor, kruidenier,
tabak- en tijdschriftenwinkel) eveneens een medisch
centrum dat op de hoek van de camping ligt.

ZWEMGELEGENHEID

Al onze verhuuraccommodatie is uitgerust
met omkeerbare airconditioning

HET

ZW EM BA D
VA N DE CA M PI N G

FLORES

Sinds april 2012 beschikt de camping Ginasservis
over zijn eigen verwarmde zwembad op de camping,
uitsluitend voor de campinggasten. Een behoorlijke financiële investering om u het allerbeste te bieden.

RESTAURANT
Snack : horecagelegenheid, huisgemaakte pizza's
tussen de middag en 's avonds, gegrillde kip, salades,
ijs, drankjes op het terras, menus. In de open lucht, in de
schaduw van de kastanjebomen. Open van mei tot september. In het hoogseizoen ( open van 7.30 tot 23.30
uur ) : brood en croissants ed ter plekke ( op bestelling ).

MODEL FLORES

DE KAMPEERPLAATSEN

6 kampeerplaatsen
camping afgebakend met heggen,
een kraan per 2
plaatsen.
2 kampeerplaatsen. 16 ampère
electriciteit. Parkeerplaats op de kampeerplek.
Sanitairgelegenheid, warme douches.Gehandicaptensanitair. (onze sanitairgelegenheden zijn
verwarmd in de winter) Een wasmachine staat tot uw
beschikking. De camping is het hele jaar geopend.

TER PLEKKE

DE STACARAVANS

DIMENSIONS :
• Longeur : 7,78m
• Largeur : 4 m
• Hauteur : 3,45 m

30 m2 - 2 slaapkamers (1 bed van 1.40
m en 2 bedden van 90 cm. Gasboiler,
gasplaat, koffiezetapparaat, magnetron,
tafelmodel koelkast, flatscreen tv met TNT,
douche en wc. Complete inventaris op internet. Terras minimaal 12 m2, overdekt of in
de schaduw, tuinmeubilair. Mogelijkheid
slaapbank, dit moet echter aangevraagd
worden bij de reservering.
Voor 's winters : 4 electrische kachels

MODEL
TAMARIS
35 m2
TAMARIS
hetzelfde model als Flores,
maar met 3 slaapkamers
(1 bed van 1.40 m ,2 bedden van 90 cm, 2
bedden van 80 cm ) grote koelkast met vriesgedeelte.
Douche en wc. Complete inventaris op internet
Terras minimaal 15 m2, overdekt of in de schaduw.
Mogelijkheid slaapbank, dit moet echter aangevraagd
worden bij de reservering.

Het zwembad is open van 9 uur tot 19 uur van april tot september.Het zwembad
is onbewaakt en kinderen staan onder de verantwoordelijkheid van hun ouders.
Het zwembad is verwarmd, de watertemperatuur ligt om en nabij de 28°C zodat u
in alle seizoenen gebruik kunt maken van het bad.

HET GEMEENTELIJKE
ZWEMBAD

DIMENSIONS :
• Longeur : 8,68m
• Largeur : 4,30 m
• Hauteur : 3,50 m

Het spreekt voor zich, dat onze gasten de gratis toegang tot het gemeentelijke zwembad behouden dat
zich naast de camping bevindt !
Zwembad met kikkerbad, bewaakt door
een badmeester. Uitsluitend geopend in
juli en augustus. Gesloten tussen 12 en
14 uur. s Maandags gesloten.
Het dragen van een armbandje is
verplicht.
Zwemshorts toegestaan.

In juli en augustus : dansavonden, karaoké,
voorstellingen, thema avonden

- ping-pong
- Terrein multisport

2 tennisbanen

Kinderspeelplaats

- Jeu-deboulesbaan

