
Bereid uw verblijf voor – Veelgestelde vragen 

Wat zijn de openingsdata van het seizoen 2020? Onze camping is geopend van 25 april tot 
20 september 2020.

Kortingen of voordelen? Wij accepteren Franse vakantievouchers (cheques vacances) en 
bieden kortingen via onze partners (ACSI, FFCC, ANWB, ...). 

Moet er een borg betaald worden? Ja, voor de verhuur van stacaravans vragen we een borg 
van 250 euro voor de stacaravan zelf en 70 euro voor de schoonmaak. Voor de 
kampeerplaatsen vragen wij u een borg van 20 euro voor de badge van de slagbomen.

Kan ik met een huisdier komen? We accepteren huisdieren (honden uit categorie 1 en 2) op 
vertoon van het vaccinatieboekje. Huisdieren moeten te allen tijde aangelijnd zijn en het is 
verboden om ze alleen te laten in een stacaravan. Huisdieren zijn niet toegestaan in de 
Lodges.

Is de camping rustig? Ja, Camping La Guichardière is een familiecamping. De animaties 
eindigen, zelfs in de zomer, rond maximaal 23 uur.

Wat voor soort animaties worden er aangeboden op Camping La Guichardière? 
Kinderactiviteiten in juli/augustus (knutselen, koken, speurtochten, ...) en entertainment in 
de bar/snack: concerten, themamaaltijden, shows, dansavonden!

Wat moeten we meenemen? We kunnen u verschillend speelmateriaal voor buiten en 
binnen gratis lenen (ping pong, tennisrackets en tennisballen, midgetgolf, ballen, maar ook 
verschillende bordspellen). Als u huurt in het Confort-, Groot Confort-of 
Premiumassortiment zorgen wij voor het beddengoed (en handdoeken voor het Groot 
Comfort- en Premiumassortiment).

Kunnen we onze barbecue meenemen? Ja, we accepteren houtskool of elektrische 
barbecues. Er zijn geen collectieve barbecues aanwezig op de camping, maar het is mogelijk 
om er een te huren op het terrein (4 euro per dag en 20 euro borg).

Heeft de camping directe toegang tot de zee? De zee ligt op 300 meter van de camping. Er 
is een wandelpad dat langs de camping loopt en dat naar het strand van Mouton en de 
haven van La Gravette leidt. Verschillende stranden liggen direct in de buurt: een wild strand 
aan de rechterkant om te voet te vissen en het strand van Tara aan de linkerkant op 
ongeveer 200 meter om te zwemmen.

Zijn er winkels in de buurt van de camping? Een supermarkt en alle winkels van het dorp 
bakker, slagerij, kapper, een tabakszaak/PMU, postkantoor, bloemist ,…) bevinden zich op 2 
km. De bar/snack biedt ook een kleine "supermarkt" voor nood, evenals een broodservice.  
Kranten en sigaretten zijn beschikbaar in juli/augustus.

Welke voorschriften zijn er voor het zwembad? Het zwembad is niet overdekt maar wel 
verwarmd en is het hele seizoen geopend van 10.00 tot 19.00 uur. Voor de mannen: vergeet 



niet om een korte zwembroek mee te nemen, want shorts niet zijn toegestaan. Vanwege 
veiligheidsredenen kan (dag)visite helaas niet gebruik maken van het zwembad.

Is er televisie in de verhuuraccommodaties? Ja, en het is gratis.

Is er wifi-internettoegang? Ja, WIFI is gratis maar alleen beschikbaar in de bar/snack. 

Is de camperserviceplaats toegankelijk voor iedereen? Ja, er is een afvoer- en een 
watervulaansluiting die gratis beschikbaar is voor campinggasten en voor 5 euro te 
gebruiken is door campers van buitenaf. 

Wat zijn de aankomsttijden? U kunt aankomen vanaf 14 uur voor de kampeerplaatsen en 
vanaf 15 uur voor de verhuuraccommodaties.

Hoeveel auto’s kan ik per plek neerzetten? Om veiligheidsredenen kunt u slechts één auto 
bij uw kampeerplaats of verhuuraccommodatie parkeren (twee plaatsen alleen voor het 
Premiumasssortiment). Een parkeerplaats buiten de camping is echter beschikbaar wanneer 
u met meerdere auto's komt.

Wat kunnen we vissen op de stranden? Camping La Guichardière is de ideale plek voor 
liefhebbers van vissen te voet. Op verschillende plekken in de buurt van de camping vindt u 
onder andere kokkels, oesters, garnalen etc. 


