VOORDAT U VERTREKT
Flower Camping Les Aubépines****
800 rue de la Maye
St Firmin
80550 Le Crotoy
Tel : 00.33.3.22.27.01.34
Coördinaten GPS: 50.24941/ 1.61145
Route naar de camping:
Vanaf Rouen: Autoroute A28 – afslag nr. 1 Baie de Somme- Le Crotoy, daarna richting Le
Crotoy via de D40, daarna D940. Bij het binnenrijden van Le Crotoy: rechtdoor bij de
eerste rotonde, bij de tweede rotonde rechtsaf, daarna de eerste weg links, na 500m vindt u
camping Les Aubépines aan uw rechterhand. U bent gearriveerd!
Vanaf Parijs, Reims, Amiens, Calais, Brussel en Amsterdam:
Autoroute A16, afslag nr. 23 Abbeville Nord. Volg richting Le Crotoy via de D40, daarna
D940. Bij het binnenrijden van Le Crotoy: rechtdoor bij de eerste rotonde, bij de tweede
rotonde rechtsaf, daarna de eerste weg links, na 500 m vindt u camping Les Aubépines
aan uw rechterhand. U bent gearriveerd!
Voordat u vertrekt check:
- Uw voertuig (bandenspanning, verlichting, oliepeil etc.)
- EHBO-kit
- Als u met tent, caravan of camping car komt …. vergeet niet uw materieel
(haringen, reserveband, electriciteitskabel, verlengsnoer etc.)
Telefoonnummers in geval van nood : Ambulance : 15
Politie : 17
Brandweer : 18
Wij wijzen u erop dat:
-

de kampeerplaatsent beschikbaar zijn vanaf 14u op de dag van aankomst
de stacaravans beschikbaar zijn vanaf 16u op de dag van aankomst
de Residence Premium beschikbaar zijn vanaf 15u op de dag van aankomst

Mocht u later aankomen, bel ons voor 17u op 0033 322270134 om een afspraak
te maken voor het afhalen van de sleutels.

- Bij aankomst wordt een borg gevraagd:
- voor de mobile homes : € 200 en € 65 voor eindschoonmaak
- voor de Residence Premium € 200 en € 90 (€ 120 voor 4 slaapkamer lodges) voor
eindschoonmaak
Hinterlegung von Wertpapieren, die von Kreditkartenabdruck.

Indien u vroeger aankomt dan de hierboven vermelde aankomsttijden adviseren wij u:
-

een hapje te gaan eten in restaurant Pause en Baie
een wandeling te maken langs de haven van Le Crotoy, over de dijk Jules Noiret om
alvast een voorproefje te krijgen van de badplaats, of een wandeling langs de Bassée, 1
km vanaf de camping, om de vogels en de Henson paarden te bekijken.

Op uw reis naar ons toe:
-

neem iedere twee uur een pauze
volg de verkeersberichten op 107.7 FM

Om tijd te winnen...
Bestel on-line uw boodschappen bij Carrefour en haal ze op bij Carrefour Drive in Rue (6 km van de
camping); laat uw boodschappen hun zorg zijn.

GOEDE REIS EN WEES VOORZICHTIG!
TOT GAUW IN BAIE DE SOMME!
De Team Flower Camping les Aubépines****

