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Een bepaald idee
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12

Wij verheugen ons erop u elk jaar te mogen verwelkomen.
Voor ons is dat de beste beloning voor onze inzet voor een kwaliteitscamping.
Eigenaren/ondernemers, wij onderhouden met de managers,
onze technische en animatieteams, de ware geest van kamperen.
Kom terug, elk seizoen.
Afgezien van het idee van een vakantie in een bevoorrechte omgeving,
de voeten in het gras, zonder ooit ver van het water te zijn, willen we de
waarden van een kampeerterrein op menselijke, gezinsniveau behouden.
Bij Chadotel is elke vakantieganger uniek.
Ook dit jaar willen we graag het beste van onze streek met u delen.
En we nodigen u uit voor nieuwe ontdekkingen, nieuwe ontmoetingen.
U kunt kiezen voor een Chadotel-camping :
het hele gezin zal er van genieten !
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De ware geest van kamperen
Ongeacht waar u naartoe gaat, u vind bij de
Chadotel campings dezelfde gastvrijheid
en «dit kleine extra gevoel», waardoor u zich
snel als een gezin voelt.
Want bij Chadotel, voordat we een familiebedrijf
zijn, maken we het slagen van uw vakantie
tot een persoonlijke zaak.
Door deze ware kampeergeest te vinden bij
Chadotel, zult u zich herinneren waarom u zo
van gezinsvakanties houdt.

Een familieverhaal
Herinnering

Ontmoetingen
& ontdekkingen

Chadotel in cijfers

E

lke familie heeft zijn geheimen.
Bij Chadotel delen we ze graag met onze gasten :
liefhebbers van onze streken, het is met alle genoegen dat we onze favorieten onthullen voor een niet
vermelde bezienswaardigheid in de toeristische gidsen of zelf een «eenvoudige, goede en niet te dure»
restaurant die u zoekt voor het avondeten.
We wachten met spanning op wo terugkeer om
samen uw indrukken te delem.

5

bestemmingen
van karakter

La Résidence
de la plage (85)

13

1

4* en 5*
familie
campings

4*
residentie

2

vergaderzalen
voor
evenementen

Een familieverhaal sinds 1974

• Bretagne Sud
• Vendée
• Île d’Oléron
• Pays Basque
• Pays Catalan

4

vakantiehuisjes
van 65m²

Les Gîtes de la
Thibergère (85)

T

Chadotel

Chadotel

oen Allain Chadeau begin jaren ‘70 zijn
eerste camping oprichtte, kon hij zich niet
voorstellen welke plaats Chadotel in veel
gezinnen zou innemen... Als familiebedrijf
zijn we blij dat we onze waarden van een
kwaliteitscamping kunnen handhaven,
dicht bij zijn klanten.
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Welkom in

Wist
u
dat
?

Zuid
Bretagne

De Golf van Morbihan
(«kleine zee» in het Bretons)
telt ongeveer zestig eilanden,
waarvan er slechts 24 het hele
jaar door bewoond zijn.

de Golf van Morbihan tot het Regionale Park van
Vvananla deBrière,
de vestingstad Guérande tot het kasteel
Hertogen van Bretagne, beleef in Zuid
Bretagne een karakteristieke vakantie.
Geladen met geschiedenis, gesust door de oceaan,
weet Zuid-Bretagne ook waarde te hechten aan
een culturele dynamiek die diep geworteld is
in de 21ste eeuw.
Laat u verrassen door een escapade naar Belle-île-enMer (een toepasselijke naam), een dag in La Baule op het
grootste strand van Europa, paragliding bij de Mine d’Or
in Pénestin, en waarom niet de «Voyage à Nantes»...
Er is voor elk wat wils!
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Guérande

Port Navalo

ij Pornic

Vishutten b

Carnac

Chadotel

Chadotel

VENDÉE
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GEOPEND
van april tot november
Kinderclub
Directe
toegang tot
het strand

Een familieverhaal

Dorothée
en Guillaume
heten u welkom
Ideaal gelegen met uitzicht
op de oceaan en grenzend aan de GR34,
heeft onze camping een directe toegang
tot het pittoreske strand van La Point
de Bile. Gelegen in het middden van de
schatten van Zuid-Bretagne,kunt u
genieten van een familievakantie
La Pointe du Bile
in een ongerepte en zonnige
119 route des 3 Îles - 56760 PÉNESTIN
omgeving.

02 51 33 05 05
Favoriet
GPS : lat. N47°26’43.08’’ - Long. W02°29’2.04’’

T

ussen dagtochten in de Golf van
Morbihan, uitjes in het midden
Favoriet
van
de zoutlanden van Guérande en
luieren op de zonnige stranden
van
Pluspunt
Pénestin, laat u meeslepen door de
charme van Zuid-Bretagne.

Pluspunt

Favoriet

PER NACH
T
(stacarava
Tarieven e n 2/4 pers)
n beschikb
aarheid
www.chad
otel.com

Zijn

verhaal

De camping werd in 1978
opgericht, en kwam in 2019 bij de
familie Chadotel. Het dankt zijn
naam aan de bevoorrechte ligging
aan het water, met uitzicht op
de eilanden Baie de Pont-Mahé.
Tussen zee en het platteland, is het
natuurlijke en warme karakter van
de camping een genot voor
het hele gezin.

• Idyllische locatie aan de kust,
• Ideaal om te voet schaaldieren te vissen
• Bosrijke en groene omgeving
• Waterpark met planten en geschikt voor
alle leeftijden

35 €
Vanaf

atie

Praktische inform

184 plaatsen
(105 accomodaties - 79 kampeerplaatsen)
Details van de accommodatie blz 43 tot 49

5,5 km van de winkels - 31 km van het
treinstation Baule Escoublac
Directe toegang tot het strand
Onbewaakt strand (honden zijn niet
toegestaan in juli en augustus)
Waterpark
Verwarmd buitenzwembad van
mei tot september (+- 25°C), 3 glijbanen,
kinderbad met waterspelletjes, rivier
Animatie in juli en augustus en
in de voorjaarsvakantie
Kinderclub 5-12 jaar

Favoriet

Bezoek de «kleine karaktersteden» van
Piriac-sur-Mer of de Rochefort-en-Terre.
Verken de oevers van de rivier Vilaine en
Pluspunt
de belangrijkste
stuwdam van Europa in
Arzal.

Activiteiten
Speeltuin, multisportterrein,
fitnessruimte buiten, tennis,
tafeltennis, jeu de boules
Wellness ruimte
Jacuzzi, sauna, esthetische ruimte
Winkels ter plaatse
Bar/restaurant, snack,
supermarkt, broodverkoop
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Fietspaden
Vanaf de camping - fietsverhuur
Diensten
TV/Wifi (1ste aansluiting gratis)
Dieren 1 enkel dier van -20 kg
(behalve honden van
1e en 2e categorie)
Toegang voor PBM (persoon met
beperkte mobiliteit)
+ stacaravan PBM

Chadotel

Chadotel

Pluspunt
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GEOPEND
van april tot
september
Kidsclub
Strand op
350 m

Een familieverhaal

24 avenue Gilbert Burlot
44760 LA BERNERIE-EN-RETZ
02 51 33 05 05
GPS : lat. N47°5’2.49” - Long. W-2°2’13.41’’

Séverine en
Olivier heten
u welkom
Aan de prachtige kust van
Jade belooft camping Les Écureuils een
aangenaam intermezzo tussen de zee
(strand en wandelroute op slechts
300 m afstand) en het centrum van de
stad (op slechts 400 m afstand) voor
toegang tot alle voorzieningen.
Laat uw koffers achter bij
La Bernerie-en-Retz voor een
ontspannen familievakantie te
voet of op de fiets!

Favoriet

38 €
Vanaf

PER NACH
T
(stacarava
n 4 pers)
Tarieven e
n beschikb
aarheid
www.chad
otel.com

Zijn

verhaal

H

et is een populaire bestemming om
te voet schaaldieren te vissen, de
charme en het karakter van de kustlijn
van La Bernerie-en-Retz doet gemakkelijk
denken aan de landschappen van het
Favoriet
naburige Bretagne. Dicht bij de camping
Pluspunt
volgt u de kust langs het wandelpad
die
wordt omringd door prachtige kliffen en
typische vissershutten.

Camping Les Écureuils werd in
1979 opgericht en maakt sinds
2016 deel uit van de familie
Chadotel. In een aangelegde en
gezellige omgeving van de camping
vindt u bijna 315 plaatsen voor
stacaravans, tenten, campers
en caravans.

atie

Praktische inform

313 plaatsen
(163 accomodaties - 105 kampeerplaatsen)
Details van de accommodaties blz 43 tot 49

Pluspunt

Favoriet

Favoriet

• Waterpark, jeu de boules, speeltuin en
multisportterrein
• Verwarmd binnenzwembad
• Strand en voorzieningen in de buurt
• Ideaal om te voet schaaldieren te gaan vissen.

Verlaat de mooie haven van La Bernerie voor leuke
activiteiten met het gezin. Van Planète Sauvage
(safaripark) in Port-Saint-Père tot de Chantiers
de l’Atlantique (scheespwerf) in Saint-Nazaire via
Pluspunt
de Machines
de l’Île (mechanische objecten) in
Nantes gaat een hele wereld van ontdekking en
verwondering voor u open.

400 m van de winkels - 200 m van het
treinstation La Bernerie en Retz
Toegang tot het strand
Op 350 m, bewaakt strand (honden zijn
niet toegestaan in juli en augustus)
Waterpark
Verwarmd buitenzwembad, verwarmd
binnenzwembad, van april tot september
(+- 25°C), 3 glijbanen, lagune met
waterspelletjes, bubbelbad
Animatie in juli en augustus
Kinderclub 5-12 jaar
Activiteiten
Speeltuin, multisportterrein,
tafeltennis, jeu de boules
Winkels ter plaatse
Bar/restaurant, snack, eerste
levensbenodigdheden, broodverkoop
Fietspaden
Vanaf de camping - fietsverhuur
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Diensten
TV/Wifi (1ste aansluiting gratis)
Dieren 1 enkel dier van -20 kg
(behalve honden �an
1e en 2e categorie)
Toegang voor PBM (persoon met
beperkte mobiliteit)
+ stacaravan PBM

Chadotel

Chadotel

Pluspunt
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Vendée

Met meer dan 1.800 km aan
fietspaden is de Vendée het
belangrijkste departement
met fietsroutes van Frankrijk !
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ls er een familiebestemming is, is het wel de
Vendée: tussen land en oceaan biedt de Vendée
een grote verscheidenheid aan activiteiten voor
iedereen. Met een genereus cultureel erfgoed
(we presenteren niet langer het historische themapark van Puy du Fou®), weet de Vendée ook
gastronomische geneugten te combineren met
natuurlijke recreatie. Van de eilanden îles d’Yeu
of Noirmoutier tot de 100.000 hectare kanalen
van de Marais Poitevin, profiteer van de zon die
LOIRE-ATLANTIQUE
de Vendée de naam “Kust van het licht” heeft opgeleverd en kies uit de 140 km fijne zandstranden, die het
hele gezin gelukkig zal maken!

13

W

ko
el

m

GEOPEND
van april tot september
Animaties
Voorjaarsvakantie
Strand
op 850 m

Een familieverhaal

168, route des Sables
85800 SAINT-GILLES-CROIX-DE-VIE
02 51 33 05 05
GPS : Lat. N46°40’40’’ - Long. W1°54’55’’

Favoriet

Jessica en Ludovic heten u welkom
Op slechts 850 m van het strand
kunt u onze camping ontdekken,
wiens naam exotisch klinkt, in een
familiale en vriendelijke sfeer.
Wij bieden u alle comfort die u nodig
heeft om te genieten van de charme
van Saint-Gilles-Croix-de-Vie, het
klimaat en de strandkust met een
hoog contrast.

35 €
Vanaf

PER NACH
T
(stacarava
n 4 pers)
Tarieven e
n beschikb
aarheid
www.chad
otel.com

Zijn

verhaal

De Bahamas Beach maakt al meer
dan 25 jaar deel uit van de familie
e ontdekking van het maritieme en
Chadotel en maakt er een erezaak van om
culturele erfgoed van Saint-Gilles
u een droomvakantie aan te bieden.
Croix-de-Vie belooft een vakantie die u
De comfortabele en natuurlijke omgeving
zeker zal bevallen! Vanaf de camping,
van de camping biedt een scala van
kunt u deFavoriet
kust verkennen, om te voet
activiteiten en diensten aan voor een
schaaldieren te vissen of bezoek dePluspunt aangenaam verblijf. Bij de uitgang
verschillende kraampjes van de mooie
van de camping brengt het
markt in Saint-Gilles.
fietspad u naar uw volgende
gezinsactiviteit.

D

atie

Praktische inform

235 plaatsen
(170 accomodaties - 65 kampeerplaatsen)
Details van de accommodatie blz 43 tot 49

Favoriet

Favoriet

Chadotel

Pluspunt
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• Overdekt en verwarmd zwembad
• Dicht bij het strand en directe
toegang tot het fietspad
• Dicht bij winkels

Jong en oud zullen profiteren van de voordelen
van de kust van de Vendée en genieten van
de gedenkwaardige watersporten. De minder
avontuurlijken kunnen zich ontspannen op de
Pluspunt
zonnige stranden
aan de kust en voor een
uitstapje naar het eiland île d’Yeu voor een
aangename vakantie.

2,5 km van de winkels - 3,5 km van het
treinstation St-Gilles-Croix-de-Vie
Toegang tot het strand
Op 850 m, onbewaakt strand (honden
zijn niet toegestaan in juli en augustus)
of strand op 1,2 km afstand (bewaakt)
Waterpark
Verwarmd binnenzwembad,
van april tot september (+- 25°C),
1 glijbaan, kinderbad
Animatie in juli en augustus
en voorjaarsvakantie
Activiteiten
Speeltuin, multisportterrein,
tafeltennis, midgetgolf, jeu de boules
Winkels ter plaatse
Bar/restaurant, snack, supermarkt,
broodverkoop
Fietspaden
Avanaf de camping - fietsverhuur
Diensten
TV/Wifi (1ste aansluiting gratis)
Dieren 1 enkel dier van -20 kg
(behalve honden �an
1e en 2e categorie)
Toegang voor PBM (persoon met
beperkte mobiliteit)
+ stacaravan PBM

Chadotel

Pluspunt
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GEOPEND
van april tot september
Kinderclub
Fietspad
vanaf de
camping

Een familieverhaal

Rue du Parc - Givrand
85800 SAINT-GILLES-CROIX-DE-VIE
02 51 33 05 05
GPS : lat. N46°40’14’’
Favoriet- Long. W1°54’14’’

D

e Domaine de Beaulieu is een
ruime en groene camping. Een
ideale plek om helemaal bij te komen
en teFavoriet
ontspannen. Adem de frisse
luchlin en bezoek de moerassenPluspunt
of de
pittoreske kleine haven van SaintGilles Croix-de-Vie.

Barbara en Tom heten u welkom
Onze camping is gevestigd in een
ruime oude boerderij die met zorg is
gerenoveerd. Het is een ontspannen
tussenstop voor een onvergetelijke
vakantie op een steenworp afstand
van het grote strand van Saint-GillesCroix-de-Vie. Ons team zet zich in
om uw verblijf zo aangenaam
mogelijk te maken.

27€
Vanaf

PER NACH
T
(stacarava
Tarieven e n 2/4 pers)
n beschikb
aarheid
www.chad
otel.com

Zijn

verhaal
Sinds 1989 verwelkomt deze
camping van de familie Chadotel
haar vakantiegangers met
open armen. Naast de kwaliteit
van het waterpark en de vele
sportfaciliteiten, zult u genieten
van de animaties van kwaliteit
voor jong en oud.

atie

Praktische inform

340 plaatsen
(230 accomodaties - 110 kampeerplaatsen)
Details van de accommodatie blz 43 tot 49

Pluspunt • Ruime plaatsen

• Verwarmde binnen - en buitenzwembaden
• Dichtbij het strand en de winkels

Favoriet

Chadotel

Pluspunt

16

Toegang tot het strand
Op 1,5 km van Jaunay, onbewaakt
strand (honden zijn niet toegestaan
in juli en augustus).
Waterpark
Verwarmd binnen- en buitenzwembad
van april tot september (+- 25°C),
3 glijbanen, 2 kinderbaden

Uw vakantie in de omgeving is een mooie gelegenheid om
de schatten van de Vendée te ontdekken. Mis een excursie
naar het eiland van Noirmoutier of zelfs een bezoek naar het
themapark van Puy du Fou niet.
OverweegPluspunt
ook een bezoek te brengen aan de opmerkelijke
duinen van Jaunay en Sauzaie die beschouwd worden als een
«monument van de Vendée».

Animatie in juli en augustus
Kinderclub 5-12 jaar
Activiteiten
Speeltuin, multisportterrein, tennis
tafeltennis, touwbrug, boomklimmen,
jeu de boules
Winkels ter plaatse
Bar/restaurant, snack, eerste levensbenodigdheden, broodverkoop
Fietspaden
Vanaf de camping - fietsverhuur
Diensten
TV/Wifi (1ste aansluiting gratis)
Dieren 1 enkel dier van -20 kg
(behalve honden �an 1e en 2e
categorie)

Chadotel

Favoriet

3 km van de winkels - 5 km van het
treinstation St-Gilles-Croix-de-Vie

Toegang voor PBM
(persoon met beperkte
mobiliteit) + stacaravan PBM 17

W
Een familieverhaal

Rue de Bellevue
85470 BRÉTIGNOLLES-SUR-MER
02 51 33 05 05
GPS : lat. N46°38’10’’ - Long.W1°51’28’’

m

p een steenworp afstand van de Trévillière
ontdekt u de uitgestrekte wildernis van de
kust van Brétignolles.
Tussen duinen en kleine baaien, bieden de
wandelingen aan de kust een adembenemend
Favoriet
uitzicht.
Pluspunt
Voor momenten van ontspanning
met uw gezin,
kunt u zich koesteren op het fijne zand van de
prachtige stranden.

GEOPEND
van april tot
september
rustige,
natuurlijke
en groene
camping

Karine
en Simon
heten u welkom
Tussen land en zee, laadt uw
batterijen op in onze bosrijke en
schaduwrijke camping, gelegen in een
groene, rustige omgeving dicht bij het
strand en de winkels. La Trévillère is
ideaal gelegen in Brétignolles-sur-mer,
een van de meest charmante stadjes
aan de Vendeese kust.

Favoriet

O

ko
el

Zijn

verhaal
Sinds de camping bijna 30 jaar
geleden kwam bij de familie
Chadotel heeft de mooie stop
van la Trevillière een rustige en
vriendelijke sfeer weten te creëren.
Deze middelgrote camping strekt
zich uit over een terrein van
3 hectare, rijk aan groen en
recreatieve faciliteiten.

29€
Vanaf

PER NACH
T
(stacarava
n 4 pers)
Tarieven e
n beschikb
aarheid
www.chad
otel.com

atie

Praktische inform

203 plaatsen
(107 accomodaties - 96 kampeerplaatsen)
Details van de accommodatie blz 43 tot 49

900 m van de winkels - 10 km van het
treinstation van St-Gilles-Croix-de-Vie

Pluspunt

Favoriet

Favoriet

• Rustige en natuurlijke omgeving
• Verwarmd binnen- en buitenzwembad
• Directe toegang tot het fietspad
• Dichtbij bij de stranden en winkels
• Labels «Clef Verte» en «Tourisme Handicap».

La Vendée heeft tal van activiteiten om te delen met het hele gezin.
Van het meest vreemste (reuzenmaïsdoolhof in Saint-Hilairede-Riez) tot het meest natuurlijke (wandeling in de zoutlanden),
profiteer van uw vakantie in de omgeving om tot rust te komen,
Pluspunt
nieuwe energie
en nieuwe ervaringen op te doen op de plek van
Sauzaie, een van de meest bezochte plekken in de Vendée.

Toegang tot het strand
Op 1,5 km van La Parée, bewaakt strand
(honden niet toegestaan in juli en augustus)
Op 3 km van de baai van Sauzaie (honden
toegestaan)
Waterpark
Verwarmd binnen- en buitenzwembad,
van april tot september (+- 25°C),
1 glijbaan, kinderbad
Animatie in juli en augustus
Activiteiten
Speeltuin, multisportterrein, midgetgolf,
tafeltennis, jeu de boules
Winkels ter plaatse
Bar/restaurant, snack, eerste
levensbenodigdheden, broodverkoop
Fietspaden
Vertrek 1 km van de camping
Fietsverhuur

Pluspunt

Diensten
TV/Wifi (1ste aansluiting gratis)

18

Toegang voor PBM (persoon
met beperkte mobiliteit)
+ stacaravan PBM

Chadotel

Chadotel

Dieren 1 enkel dier van -20 kg
(behalve honden �an
1e en 2e categorie)

19
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Chemin de la Bernardière - La Paracou
85100 LES SABLES-D’OLONNE
02 51 33 05 05
GPS : lat. N46°30’43’’
- Long.W1°48’49’’
Favoriet

Claude en zijn
team heten
u welkom
Camping la Dune des Sables ligt in
het midden van de natuurlijke kust van
Les Sables-d’Olonne. Aan de rand van
het bos, vlakbij de moerassen en met
uitzicht op de oceaan, geniet u van
een uitzonderlijke omgeving voor
uw familievakantie.

35 €
Vanaf

PER NACH
T
(stacarava
Tarieven e n 2/4 pers)
n beschikb
aarheid
www.chad
otel.com

Zijn

verhaal

Een voormalige
gemeentelijke camping die
inmiddels is omgevormd tot een
5*-camping, profiteert van een
eniet van een vakantie op het ritme
ideale ligging in de duinen op slechts
van de activiteiten en animatie van
3 kilometer van de badplaats Les
de camping of de stad ! Voor ontspanning
Sables-d’Olonne.
kunt u terechtFavoriet
in het zwembad van de
Toegetreden in de familie
Pluspunt
camping en strand in de buurt; Mis
Chadotel in 2007, biedt de
de vishavenveiling niet in Les Sablescamping 250 zonnige
d’Olonnes.
plaatsen.

G

• Staanplaatsen met uitzicht op zee
• Met uitzicht op de oceaan en
directe toegang tot hetstrand
• Fietspad

Favoriet

Favoriet

Camping met
uitzicht op de
oceaan
Vendée
Globe

Een familieverhaal

Pluspunt

GEOPEND
van april tot november

Het kustpad van du bois d’Olonne, gelegen op een
rotsachtige klif, is een plezier voor de bezoekers met zijn
prachtige panorama’s over de baai van Cayola.
Niet te missen, de stad van de Vendée Globe staat
vol met monumenten
Pluspunten historische of natuurlijke
bezienswaardigheden om te ontdekken.
Dankzij de diversiteit van de landschappen is het een
paradijs voor natuurliefhebbers.

atie

Praktische inform

250 plaatsen
(217 accomodaties - 33 kampeerplaatsen)
Details van de accommodatie blz 43 tot 49

1,5 km des commerces - 4 km van het
treinstation des Sables-d’Olonne
Directe toegang tot het strand
Natuurlijke strand onbewaakt op 50 m
(honden zijn niet toegestaan in juli en
augustus) 500 m van het strand van
Paracou (bewaakt juli en augustus)
6 km van het strand de Sauveterre
(honden toegestaan)
Waterpark
Verwarmd zwembad van mei tot
september (+- 25°C), 3 glijbanen,
kinderbad met glijbaan en waterspelen
Animatie in juli en augustus
en voorjaarsvakantie
Activiteiten
Speeltuin, multisportterrein, midgetgolf,
tafeltennis, jeu de boules, fitnessruimte
Wellness ruimte
Esthetische ruimte
Winkels ter plaatse
Bar/restaurant, snack, eerste
levensbenodigdheden, broodverkoop
Fietspaden
Vanaf de camping - fietsverhuur
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Diensten
TV/Wifi (1ste aansluiting gratis)
Dieren 1 enkel dier van -20 kg
(behalve honden �an
1e en 2e categorie)
Toegang voor PBM (persoon met
beperkte mobiliteit)
+ stacaravan PBM

Chadotel

Chadotel

Pluspunt
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GEOPEND
van april tot september
Kidsclub
Waterpark
overdekt en
verwarmd

Een familieverhaal

84, rue Georges Clémenceau
85520 JARD-SUR-MER
02 51 33 05 05
Favoriet
GPS : lat. N46°24’39’’
- Long.W1°34’21’’

Bruno
en zijn team
heten u welkom
Op 20 kilometer van Les Sables-d’Olonne,
in het charmante havendorpje Jard sur-mer,
doen wij de deuren open van onze camping
met alle comfort die u nodig heeft. Wij bieden
een gevarieerd programma aan activiteiten
voor het hele gezin (boomklimmen, tennis,
zwembad...) voor een actieve en
onvergetelijke vakantie.

38€
Vanaf

PER NACH
T
(stacarava
n 4 pers)
Tarieven e
n beschikb
aarheid
www.chad
otel.com

Zijn

verhaal

H

Camping L’Océano d’Or is
et prachtige binnenzwembad dat geschikt is
in 1988 opgericht door de
voor alle leeftijden, evenals de kwaliteit van
familie Chadeau.
de faciliteiten en de animatie, zorgen ervoor dat
Het
grote
en groene park van
u dagelijks met de
familie kunt genieten op de
Favoriet
8
hectare
ligt op een zeer
camping.
Pluspunt
bevoorrechte locatie in het
U zult ook genieten van de fijne momenten
hart van de badplaats.
bij de jachthaven, op het zandstrand of in het
historische stad Talmont-Saint-Hilaire.

Pluspunt

Favoriet

Favoriet

Pluspunt

• Overdekt en verwarmd waterpark
• Fitnessruimte
• Dichtbij alle voorzieningen en strand

Op slechts 30 minuten van de camping belooft de
mooie en niet te versmaden stadje Les Sables d’Olonne
afwisselende en ongewone momenten die u samen kunt
delen met de familie.
Pluspunt
Voor liefhebbers
van ongerepte landschappen en
wandeltochten langs de kust biedt de Pointe du Payré
in Jard-sur-Mer (binnenkort geklasseerd als UNESCOwerelderfgoed) een adembenemend uitzicht.

atie

Praktische inform

450 plaatsen
(329 accomodaties - 121 kampeerplaatsen)
Details van de accommodatie blz 43 tot 49

400 m van de winkels - 25 km van het
treinstation Les Sables- d’Olonne
Toegang tot het strand
Op 1,2 km, bewaakt strand (honden zijn
niet toegestaan in juli en augustus)
Waterpark
Verwarmd binnen en buitenzwembad
van april tot september (+- 25°C),
3 glijbanen, kinderbad met waterspelen
en bubbelbad
Animatie in juli en augustus
en voorjaarsvakanlie.
Kinderclub 5-12 jaar
Activiteiten
Speeltuin, multisportterrein,
tennis, tafeltennis, boomklimmen,
jeu de boules, fitnessruimte
Winkels ter plaatse
Bar, snack, eerste levensbenodigdheden,
broodverkoop
Fietspaden
Vanaf 300 m van de camping
fietsverhuur
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Dieren 1 enkel dier van -20 kg
(behalve honden �an
1e en 2e categorie)
Toegang voor PBM (persoon met
beperkte mobiliteit)
+ stacaravan PBM

Chadotel

Chadotel

Diensten
TV/Wifi (1ste aansluiting gratis)
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Familiecamping
Dichtbij
het strand

Een familieverhaal

Route du Bouil
85520 SAINT-VINCENT-SUR-JARD
02 51 33 05 05
GPS : Lat. N46°25’06’’ - Long. W1°31’36’’

Favoriet

GEOPEND
van april
tot september

Margaux en Anthony heten u welkom
Natuurliefhebbers, wij verwelkomen
u voor uw vakantie in het hart van
het dorpje Saint-Vincent-sur-Jard in la
Vendée. Gelegen dicht bij het strand
en de bekendste activiteitenpark in
de omgeving, zult u gecharmeerd zijn
door de natuurlijke omgeving van
onze camping.
Zijn

verhaal

Historisch gezien is de
Bolée d’Air de allereerste
n het zuiden van de Vendée heeft u
camping van de familie Chadeau,
landschappen met een, verbaaswekkende
oprichter
van de Chadotel-campings.
rijkdom aan flora en fauna.
Geopend in 1984 is de camping
Rijk aan geschiedenis, de streek bezit een
uitgerust met apparatuur van topklasse
onschatbaar erfgoed.
Favoriet
en gebruiksvriendelijk.
Tussen abdijen, molens en kastelen mag
Pluspunt
In
een
groene omgeving met
u zeker het bezoek naar het landgoed van
ongerepte vegetatie biedt de
Georges Clémenceau in Saint-Vincent-surcamping u een rustgevende en
Jard niet missen.
aangename vakantie.

29€
Vanaf

PER NACH
T
(stacarava
n 4 pers)
Tarieven e
n beschikb
aarheid
www.chad
otel.com

atie

Praktische inform

I

Pluspunt
Favoriet

• Zeer recente stacaravans
• Plaatsen afgebakend door
natuurlijke heggen
• Twee zwembaden, waarvan
één overdekt

280 plaatsen
(199 accomodaties - 81 kampeerplaatsen)
Details van de accommodatie blz 43 tot 49

2 km van de winkels - 29 km van het
treinstation Les Sables- d’Olonne
Toegang tot het strand
Op 900 m, het strand van Bouil
(onbewaakt - honden zijn niet toegestaan
in juli/augustus) 2 km van het strand van
Rocher (bewaakt in juli/augustus - honden
toegestaan)
Waterpark
Verwarmd binnen en buitenzwembad
van april tot september (+- 25°C),
glijbaan, kinderbad met waterspelen
Animatie in juli en augustus

Chadotel

Pluspunt

24

Wellness ruimte
Sauna
Winkels ter plaatse
Bar, snack, eerste levensbenodigdheden,
broodverkoop
Fietspaden
Vanaf 600 m van de camping
fietsverhuur
Diensten
TV/Wifi (1ste aansluiting gratis)
Dieren 1 enkel dier van -20 kg
(behalve honden �an
1e en 2e categorie)

Chadotel

Favoriet

Waag u in het hart van het nationale bos van Longeville
voor een wandeling tussen moeras en oceaan. Deze
uitzonderlijke omgeving herbergt een zeldzame en
Pluspunt
beschermde
fauna en flora.
Niet ver van de camping zult u het opmerkelijke
ecologische erfgoed observeren.

Activiteiten
Speeltuin, multisportterrein, tennis,
volleybal, midgetgolf, tafeltennis,
jeu de boules

Toegang voor PBM
(persoon met beperkte mobiliteit)
+ stacaravan PBM
25

Welkom op

het eiland
Oléron

4

Wist
u
dat
?

LOIRE-ATLANTIQUE

eiland Oleron heeft alles in zich om u te verleiden,
Hetbijgenaamd
«het Licht» van Pierre Loti, vanwege het
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ST-GEORGESD'OLÉRON

De
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aantal zonne-uren.
Wanneer eenmaal aan deze voorwaarde is voldaan, is
het eiland niets anders dan een lust voor het oog.
Enkele kunstenaars hebben zich niet vergist en
hebben hun toevlucht genomen in de zeer kleurrijke
oesterhutten in de buurt van het Château d’Oléron…
Op korte afstand van de kust van de Charente, die
door een brug wordt verbonden, strekt het eiland
Oléron zich uit tussen stranden en moerassen, tot aan
de vuurtoren van Chassiron, die zich in het hart van een
plantaardige windroos bevindt.
Ga erheen met het gezin, omarm met één blik het baken van
Antiochië, La Rochelle, het eiland Ré, Fort Boyard. En de oceaan.
Oneindig.
nes d’Oléron»

Het eiland Oléron, na
Corsica, het grootste Frans
continentaal eiland is met
een lengte van 30 km en een
breedte van 8 km.
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Fort Boyard

La Rochelle

ron

et eiland Olé

Strand op h

Vuurtoren van Chassiron op het eiland Oléron

Chadotel

Chadotel

M o s s el s p

e ci

al

te n
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Natuurlijken
familiecamping

La Jousselinière
17190 SAINT-GEORGES-D’OLÉRON
02 51 33 05 05
GPS : Lat. N45°58’04’’ - Long. W1°19’07’’

Anneke en Freddy heten u welkom
Welkom op ons eiland van licht,
beroemd om zijn prachtige, levendige
landschappen. In het hart van een ongerepte
natuur, tussen de dennenbossen en grote
zandstranden, kunt u uw koffers laten
staan op onze camping met zijn familiale
en gezellige sfeer, een ware oase
van rust.
Zijn

S

Pluspunt • Rustige en gemoedige sfeer

Favoriet

Pluspunt

PER NACH
T
(stacarava
n 4 pers)
Tarieven e
n beschikb
aarheid
www.chad
otel.com

verhaal

Domaine d’Oléron is in 2004
tap op de fiets en verken het eiland dankzij de
opgericht door de familie
100 kilometers aan paden die u op het eiland
Chadotel en verwelkomt al meer
vind.
dan 15 jaar liefhebbers van
In de buurt van de camping kunt u een tussenstop
prachtige landschappen.
maken in Saint-Pierre
d’Oléron, waar u met het
Favoriet
De camping op menselijke schaal
hele gezin het belangrijkste museum van hetPluspunt is ideaal gelegen en belooft het
eiland kunt bezoeken.
hele gezin heerlijke momenten
Iets verder, kunt u een boottocht maken naar de
van rust en ontspanning.
beroemde Fort Boyard (een ovaalvormige fort
gebouwd op een zandbank).

Favoriet

35€
Vanaf

Kidsclub

Een familieverhaal

Favoriet

GEOPEND
van april
tot september

• 3 km van het strand en Saint-Pierre d’Oléron
• Fietspad voor de camping

atie

Praktische inform

172 plaatsen
(104 accomodaties - 68 kampeerplaatsen)
Details van de accommodatie blz 43 tot 49

1.5 km van de winkels - 51 km van
het treinstation van Rochefort
Toegang tot het strand
3 km van het strand Plaisance le Douhet
bewaakt in juli/augustus (honden zijn het
hele jaar niet toegestaan)
Waterpark
Verwarmd buitenzwembad van mei tot
september (+/- 25°C), 3 glijbanen,
lagune met waterspelen

Ontdek de wonderen op het eiland Oléron, een uitzonderlijk
gebied.
Ouders en kinderen zullen genieten van een wandeling langs
de haven van Cotinière, de eerste vissershaven op het eiland
Pluspunt
Oléron, en
bewonder het adembenemende uitzicht vanaf de
vuurtoren van Chassiron.
Niet te missen, de citadel van Château d’Oléron komt uit op de
oesterhaven en zijn charmante, kleurrijke kunstenaarshutten.

Animatie in juli en augustus
Kinderclub 5-12 jaar
Activiteiten
Speeltuin, multisportterrein,
tafeltennis, boomklimmen,
jeu de boules
Winkels ter plaatse
Bar/restaurant, snack, eerste
levensbenodigdheden, broodverkoop
Fietspaden
Vanaf 1 km van de camping
fietsverhuur
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Dieren 1 enkel dier van -20 kg
(behalve honden �an
1e en 2e categorie)
Toegang voor PBM (persoon met
beperkte mobiliteit)
+ stacaravan PBM

Chadotel

Chadotel

Diensten
TV/Wifi (1ste aansluiting gratis)
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Welkom in

het
Baskenland

Het Baskenland telt
7 historische provincies,
waarvan 3 aan de
Franse kant: Labourd,
Basse-Navarra en Soule.

Baskenland lijkt geen keuze te willen maken tussen
Hetoceaan
en bergen, tussen Frankrijk en Spanje. Kies

MONTPELLIER

A

T
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N

TI
QU
E

dus niet: verwen uzelf op alle vrijgevigheid van het
Baskenland!
En bezoek met de familie de dorpen die allemaal
een fronton (gevel) hebben waar je met je blote
handen de grote chistera of pelota (baskisch
kaatsspellen) kunt leren spelen.
Gaat u voorkeur uit naar Sare, Ascain, Ainhoa?
Aan de kust kunt u diverse watersporten beoefenen
voordat u een stuk Baskische cake gaat proeven en
terwijl u de zonsondergang bewondert in Saint-Jean-deLuz aan de voetgangersboulevard Jacques-Thibaud.
En voor het exotische, trakteer uzelf op een uitje aan
de Spaanse kant: u bent nog steeds
in het Baskenland!
en
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St-Jean-de-Luz

Place Louis XIV in St-Jean-de-Luz

z

St-Jean-de-Lu

M

ER

M

St-Jean-de-Luz en zijn surfers

Chadotel

Chadotel

E SPAGNE
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Een familieverhaal

GEOPEND
van april tot november
Directe
toegang tot
het strand

39€
Vanaf

PER NACH
T
(stacarava
n 4 pers)
Tarieven e
n beschikb
aarheid
www.chad
otel.com

235, Allée de la Source
64500 SAINT-JEAN-DE-LUZ
02 51 33 05 05
GPS : Lat. N43°24’25.826’’
Favoriet - Long. W1°38’19.487’’

Caroline en Christian
heten u welkom
Ten noorden van Saint-Jean-de-Luz
verwelkomen wij u in het hart van de
ongerepte en prachtige baai
van d’Erromardie. Onze camping
biedt u een directe toegang tot de
kust en heeft een adembenemend
uitzicht over de oceaan.
Zijn

verhaal

O

f u nu een fan bent van surfen of
Camping L’International
van pittoreske wandelingen, het
Erromardie is meer dan 40 jaar
Baskenland zal u zeker verleiden.
geleden geboren en maakt sinds 2010
Liefhebbers
van geschiedenis en
Favoriet
deel uit van de familie Chadotel. Zeer
ontdekkingen, wandelen in de Pluspunt
bekend in de streek en diep geworteld in
voetsporen van Louis XIV door onze
de Baskische cultuur, waarderen jong
authentieke en feestelijke dorpjes.
en oud dit prachtige, ongerepte
groene gebied en zijn heerlijke
rust aan zee.

atie

Praktische inform

216 plaatsen
(141 accomodaties - 75 kampeerplaatsen)
Details van de accommodatie blz 43 tot 49

Pluspunt

Favoriet

Favoriet

• Directe toegang tot het strand
(zeldzaam in het Baskenland)
• Waterpark voor het hele gezin
• Familiale sfeer
• Cesta Punta op 1,9 km (de snelste
balsport ter wereld).

Het Baskenland biedt een ongeëvenaarde rijkdom.
De hele familie zal betoverd worden door zijn uitzonderlijke
ligging, tussen de oceaan, bergen en pittoreske dorpjes.
Onze voorkeur gaat uit naar de dorpen Espelette en
ItxassouPluspunt
die ons charmeren met hun architectuur en
tradities.

2.5 km van de winkels - 3.5 km van het
treinstation van St. Jean-de-Luz
Directe toegang tot het strand
Strand bewaakt in juli en augustus
(honden zijn niet toegestaan in juli/
augustus)
Waterpark
Verwarmd buitenzwembad van mei tot
september (+/- 25°C), kinderbad met
waterspelletjes en Aquatoon
Animatie in juli en augustus
Activiteiten
Speeltuin, tafeltennis,jeu de boules
Winkels ter plaatse
Bar/restaurant, snack, eerste
levensbenodigdheden, broodverkoop
Fietspaden
Vanaf de camping
fietsverhuur
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Diensten
TV/Wifi (1ste aansluiting gratis)
Dieren 1 enkel dier van -20 kg
(behalve honden �an
1e en 2e categorie)
Toegang voor PBM (persoon
met beperkte mobiliteit)
+ stacaravan PBM

Chadotel

Chadotel

Pluspunt
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Welkom in het

Catalaanse
land

De Sardane (in het Catalaans Sardana)
is de naam van een traditionele
Catalaanse dans met de muziek
die daarbij hoort.

van cultuur en tradities, het Catalaanse land is vol aan
Land
rijkdom en erfgoed en kenmerkt zich door een combinatie

van zachtheid en zonneschijn aan zee met een frisse en
ruige karakter van de Pyreneeën.
Laat u betoveren door een bewaard gebleven natuurlijke omgeving, ideaal voor familie-uitjes met altijd
uitzicht op de top
van Canigou, voor de Catalanen een
MONTPELLIER
heilige top en is de hoogste top van het «Massif du
Canigou». Wandel ‘s morgens door de smalle straatjes
van de bergdorpjes, ver van de drukte, en geniet ‘s midBÉZIERS van de kust en de altijd blauwe Middellandse Zee.
dags
Van fijne zandstranden tot rotsachtige baaien, volg het
NARBONNE
kustpad, en steek de Spaanse grens over zonder dat u er erg
in heeft...
a r k te n
D
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Strand van Argelès

M

ER

M

Kapel van Juhègues in Torreilles
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GEOPEND
van april tot september
Kids club
Dichtbij het
strand

Een familieverhaal
Jules
en zijn team heten u welkom
Laat u verleiden door de rust van de
camping Le Trivoly, gelegen op 2 km
van Torreilles, een dorp met een typisch
Catalaans karakter. Dicht bij de kust, zal
de plaats Torreilles u onderdompelen in
Boulevard des Plages
een zonnige, warme en natuurlijke plek, de
66440 TORREILLES-PLAGE
voorbode van een milde en
vriendelijke vakantie voor
02 51 33 05 05
het hele gezin.
GPS : Lat. N42°45’’56’’
Favoriet- Long.E3°01’37’’

38€
Vanaf

PER NACH
T
(stacarava
n 4 pers)
Tarieven e
n beschikb
aarheid
www.chad
otel.com

Zijn

verhaal

D

ichtbij de ongerepte stranden heeft
u de mogelijkheid om met uw gezin
vele watersporten te beoefenen.
Liefhebbers
van watersporten
Favoriet
ontdekken in Torreilles de grootstePluspunt
«waterjump» van Frankrijk! Sensatie
gegarandeerd !

Pluspunt

Favoriet

De camping, opgericht in 1987,
maakt al vijftien jaar deel uit van de
familie Chadotel. Sinds de oprichting
zijn er infrastructuren gebouwd
of gerenoveerd. In 2019 is een
gloednieuw restaurant geopend
en zorgt voor een nieuwe
dynamiek op de camping.

atie

Praktische inform

273 plaatsen
(216 accomodaties - 57 kampeerplaatsen)
Details van de accommodatie blz 43 tot 49

0.5 km van de winkels - 18 km van het
treinstation van Pergignan

• Tussen zee en bergen
• Bloemrijk, groen en intiem
• Dichtbij het strand en de winkels
• Stacaravan met airconditioning

Toegang tot het strand
Op 800 m, bewaakt strand in juli/
augustus (honden zijn toegestaan)
Waterpark
Verwarmd buitenzwembad van mei
tot september (+/- 25°C), 3 glijbanen,
lagune met waterspelen
Animatie in juli en augustus

Chadotel

Pluspunt

36

Kidsclub 5-12 jaar
Activiteiten
Speeltuin, multisportterrein
tafeltennis, touwbrug, jeu de boules
Winkels ter plaatse
Bar/restaurant, snack, eerste
levensbenodigdheden,
broodverkoop
Fietspaden
Vanaf de camping
fietsverhuur
Diensten
TV/Wifi (1ste aansluiting gratis)
Dieren 1 enkel dier van -20 kg
(behalve honden �an
1e en 2e categorie)
Toegang voor PBM (persoon met
beperkte mobiliteit)
+ stacaravan PBM

Chadotel

Favoriet

De Trivoly is de ideale plek voor een rustige vakantie.
Bij de uitgang van de camping brengt een mooi fietspad u
naar het hart van de wijngaarden van Rivesaltes.
OntdekPluspunt
de traditionale, heuvelachtige en groene dorpjes.
Op de achtergrond heeft u de Canigou voor mooie
wandelingen midden in de natuur.
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GEOPEND
van april tot
september
Fietspad vanaf
de camping

Een familieverhaal

Cami de la Mar
66750 SAINT-CYPRIEN
02 51 33 05 05
GPS : Lat. N42°37’07’’ - Long. E3°00’57’’

I

Favoriet

Zijn

verhaal

n het mooie stadje Saint-Cyprien vind u het
op twee na grootste jachthaven van Europa.
Zowel jong als oud zullen genieten van een leuke
en gezinsactiviteit aan boord van de elektrische
Favoriet
boten die de lagune
oversteken.
Achter de camping is het Prade-park eenPluspunt
unieke
en natuurlijke omgeving en met een prachtig
uitzicht op de canigou.

Pluspunt

PER NACH
T
(stacarava
n 4 pers)
Tarieven e
n beschikb
aarheid
www.chad
otel.com

Caroline
en Mike heten u welkom
Welkom op onze perfect gelegen
camping in Saint-Cyprien, een
bekende badplaats met het label
«Famille Plus». Le Roussillon,
belooft u een rustige, ontspannen en
familie vakantie in de kenmerkende
Catalaanse sfeer, onder de
rustgevende zon van de
Middelandse Zee.

Favoriet

35€
Vanaf

Kids club

Le Roussillon, een voormalig
vakantiepark, maakt sinds het
begin van de jaren 2000 deel uit
van de familie Chadotel. Mike en
Caroline stellen voorzieningen van
topkwaliteit tot uw beschikking,
waaronder een waterpark met een
buitenzwembad van
160 m² en een kinderbad
van 18 m².

• Dichtbij de stad (1 km) en de stranden
(3 km)
• Om naar de stranden of centrum te
gaan is er een gratis toeristisch trein
• Stacaravans met airconditioning

atie

Praktische inform

150 plaatsen
(130 accomodaties - 20 kampeerplaatsen)
Details van de accommodatie blz 43 tot 49

1 km van de winkels - 5 km van het
treinstation van d’Elne
Toegang tot het strand
Op 3 km van het strand Mailliol
bewaakt strand in juli/augustus
(honden zijn niet toegestaan)
Waterpark
Verwarmd buitenzwembad van mei
tot september (+/- 25°C), glijbaan,
kinderbad met waterspellen

Favoriet

Ontdek het middeleeuwse stad Villefranche-leConflent, op enkele kilometers van de camping.
Geklasseerd op de Werelderfgoedlijst van UNESCO
onder dePluspunt
label van «Mooiste dorpen van Frankrijk»;
een door Vauban ommuurde vestingsstadje, getuigt
van bijzondere, ongekende architecturale rijkdom.

Animatie in juli en augustus
Kidsclub 5-12 jaar
Activiteiten
Speeltuin, multisportterrein
tafeltennis, jeu de boules,
fitnessruimte
Winkels ter plaatse
Bar/restaurant, snack, broodverkoop
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Diensten
TV/Wifi (1ste aansluiting gratis)
Dieren 1 enkel dier van -20 kg
(behalve honden �an 1e en 2e
categorie)
Toegang voor PBM (persoon
met beperkte mobiliteit)
+ stacaravan PBM

Chadotel

Chadotel

Pluspunt

Fietspaden
Vanaf de camping - fietsverhuur
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Kids club

38€
Vanaf

Gemoedelijke
camping

Een familieverhaal

PER NACH
T
(stacarava
n 4 pers)
Tarieven e
n beschikb
aarheid
www.chad
otel.com

Taxo d’Avall - Chemin de Taxo à la Mer
66700 ARGELÈS-SUR-MER
02 51 33 05 05
GPS : Lat. N42°34’17’’ - Long. E3°01’40’’’

Isabelle en Bruno
heten u welkom
Onze camping, gelegen in het hart
van de Franse Catalaanse kust, is een
bosrijke tuin vol uitzonderlijke bomen. Van
granaatappels, sinaasappelbomen tot
palmen en olijfbomen uw tussenstop
in Les Jardins Catalans is een oproep
voor ontspanning.

Favoriet

H

GEOPEND
van april tot november

Zijn

et Catalaanse land staat bekend om zijn
schoonheid en rijkdom, tussen zee en
bergen, ligt het prachtige dorp Collioure en
de middeleeuwse stad Castelnou. Op slechts
30 kilometer van de camping heeft u de stad
Favoriet
Empuriabrava
in Spanje waar u voor een
Pluspunt
paar uurtjes een excursie kunt maken
over
de prachtige grachten.

verhaal
Argelès, Europese hoofdstad van
de campings, zag de oprichting
van de camping in 1982.
Destijds uitsluitend opgericht
voor tenten, Les Jardins Catalans
is nu een gezellige dorp van
stacaravans.

atie

Praktische inform

169 plaatsen (105 accomodaties)

Details van de accommodatie blz 43 tot 49

Pluspunt
Favoriet

Favoriet

Pluspunt

• Groene en schaduwrijke omgeving
• Stacaravans met airconditioning
• Aangeledg zwembad met glijbaan
• Dichtbij het strand en het centrum
van Argelès

In een ansichtkaartdecor met de Middellandse Zee, een
aantal palmbomen en de bergen als achtergrond,
kunt u genieten van de idyllische charme van de
Pluspunt
Pyréneeën Orientales. Soms ongerept, kalmerend,
bruisend en gezellig, de omgeving is rijk aan contrasten
en gemoedelijke sfeer.

3.4 km van de winkels - 3.5 km van het
treinstation van Argeles sur mer
Directe toegang tot het strand
Onbewaakt strand in juli-augustus
(honden niet toegestaan).
Waterpark
Verward buitenzwembad van mei tot
september (+/- 25°C), 2 glijbanen,
kinderbad met waterspellen
Animatie in juli en augustus
Kidsclub 5-12 jaar
Activiteiten
Speeltuin, voetbalterrein, tafeltennis,
jeu de boules, openlucht fitnessruimte
Winkels ter plaatse
Bar/restaurant, snack, eerste
levensbenodigdheden, broodverkoop
Fietspaden
Vanaf 100 m van de camping
fietsverhuur
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Dieren 1 enkel dier van -20 kg
(behalve honden �an
1e en 2e categorie)
Toegang voor PBM (persoon met
beperkte mobiliteit)
+ stacaravan PBM

Chadotel

Chadotel

Diensten
TV/Wifi (1ste aansluiting gratis)
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Verwarmd buitenzwembad
(medio mei - medio september)
Verwarmd overdekt zwembad
(april-september)
Verwarmd overdekt kinderzwembad
(april-september)
Kinderzwembad - waterspelen
(medio mei - medio september)
Waterglijbaan
(mei - medio september)
Bubbelbad - Jacuzzi
Speeltuin
Multisportterrein
Tafeltennis
Jeux de boules terrein
Fitnessruimte
Fitnessruimte in de openlucht
Activiteiten voor kinderen/tieners
(juli/augustus)
Avondanimatie
(juli/augustus)
Verhuur van gasbarbecue
Midgetgolf

Betaalde diensten

Tennis
Wellnessruimte
Sauna
Speelkamer
Kluis
Wasserette
Verhuur van fietsen
Dieren toegelaten (behalve honden
van 1e en 2e categorie)
Verhuur van babypakket
(badje, stoeltje, bedje)
Verhuur van lakens
Verhuur van koelkast
Wifi
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Andere diensten

Chadotel

Bar (medio mei - medio september)
Collective TV (bij de bar)
Snack/Afhaalgerechten
Winkel
Broodverkoop
Restaurant
Collectieve barbecue
Serviceplaats camper
Installaties en accommodatie
toegankelijk voor gehandicapten

• •
• •
•
• •
• • •
• •
• • •
• • •
• • •
• • •
•
•
• • •
• • •
• • •
elektrisch
•
•
•
•
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
• •
• • •
• • •

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

• •
• •

LES JARDINS
CATALANS

LE ROUSSILLON

LE TRIVOLY

L’INTERNATIONAL
ERROMARDIE

LE DOMAINE
D’OLÉRON

LA BOLÉE D’AIR

L’OCÉANO D’OR

• • •
•
•
•
• • •
• • •
•
• • •
• • •
• • •
• • •
• •

• •
• •
• •
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

LA DUNE
DES SABLES

LA TRÉVILLIÈRE

LE DOMAINE
DE BEAULIEU

LE BAHAMAS
BEACH

LES ÉCUREUILS

Onze staanplaatsen

• • • • • •
•
•
•
•
•
•
•
•

• • • • •
•
• • •

• • • • •
•
• • •
• • • • •
• • • • •
•
•
• • • • • • • •
• • • • • • • •
• • • • • • • •
•
•
• •
•
•
• • •
• • • •
• • • • • • • •
• • • • • • • •
• • • • • • • •
• • • • • • • •
• • • • • • • •
• • • • • • • •
• • • • • • •
• • • • • • • •
• • • • • • • •
• • • • • • • •
• • • • • • • •
• • •
• •
• • • • • • • •
•
• • • • •
•
•
• •
• • • • • • •
• • • • • • • •

Ruime afgebakende staanplaatsen, tussen 80 m2 en 120 m2
Electriciteit 10 amp., Europees stopcontact
Waterkraan dichtbij
Sanitair (met voorzieningen voor babies en rolstoelgebruikers)
Verwarmd sanitair voor de 5 sterrencampings
(Dunes des Sables, Océano d’Or, Les Îles)
Camper service plaats
Speciaal tarief voor fietsers
Aankomst elke dag 12u – 12u
Comfortable staanplaatsen

6

PERSONEN MAX. OP
EEN KAMPEERPLAATS

Chadotel

Activiteiten ter plaatse

LES ÎLES

Onze gedetailleerde
camping faciliteiten
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De accommodatie
voor uw natuurvakantie
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Tenten
& Lodges
liefhebbers van tent en orginele accomodatie
Dezullen
verleid worden door het comfort dat onze

Maximum

lodges bieden in de natuurlijke sfeer. Mooie uitgeruste canvastent en logde coco is geschikt voor max.
personen
4 personen (5 personen bij de camping Les Iles) en
Van 16 m² tot 19 m² heeft vele voordelen.
In het bezit van een houten terras, de Chadotel
lodges zijn voorzien van bedden met dekbed2 kamers
den, dekens en kussens.
Houten terras,
Voor
uw gemak is er een ingerichte keuken
al dan niet overdekt
beschikbaar : kleine koelkast, magnetron,
Ingerichte keuken
koffiezetapparaat, serviesgoed, tafel, krukken en
kookplaat.
Sanitair

co

dg

e
Lo

Beschrijving van de accommodatie blz 49
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Binnenkant van de canvastent

Canvastent

n de Lodge

va
Binnenkant

coco
Lodge coco

Chadotel

Chadotel

Ka m

e
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in de buurt
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Ruimte en comfort
voor het hele gezin

I nt e r

ieu r bin n e

U

WC

aapkamers

s (PBM) 2 sl

li o s

Hélio
Mobil-home

Hé

10

personer

w vakantiehuisje heeft alles om uw tevreden te
stellen.
Volledig uitgerust, met een een complete ingerichte
keuken, slaapkamers met comfortabele bedden. U
heeft ook een badkamer en een apart toilet, evenals
een tv en WiFi voor uw vermaak. Onze comfortaVan 16 m2 tot 39 m2
bele en ruime accommodaties bieden plaats aan
het hele gezin, maximum 10 personen.
Van 1 tot y slaapkamers
Om tijdens uw vakantie heerlijk buiten te zitten,
Houten terras, al dan
zijn onze stacaravans en chalets uitgerust met
niet overdekt
een mooi houten terras, al dan niet overdekt,
afhankelijk van het model. Beddengoed (lakens),
hand/baddoeken en schoonmaakmiddelen zijn
niet inbegrepen.

e

n

Maximum

é li
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Stacaravans
& Chalets
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Chalet Adriatique 2 slaapkamers

Mobil-home Caraïbes 2 slaapkamers

Mobil-home Baltique 3 slaapkamers»

Chadotel

I n te r

I n te
Chadotel
46

Mobil-home Adriatique 1 slaapkamer

rb
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• • • • • • • • • • • • •

•

•

•

• • •

CARAÏBES AIRCO

4-6

personen

6-8

personen

personen

8-10

personen

HÉLIOS 34 m ,
2 slaapkamers, TV,
houten terras,
al dan niet overdekt

• • • • • • • • • • • • •

BALTIQUE
30 m2, 3 slaapkamers, TV,
houten terras, al dan niet
overdekt

• • • • • • • • • • • • •

2

ALIZÉ 35 m2,
3 slaapkamers,
TV, houten overdekt
terras

• • •
•

QUATRO
39 m2, 4 slaapkamers,
TV, vaatwasser,
overdekt houten terras

personen

6

Chadotel

personen

MÉDITERRANÉE VIP 2
35 m2, 2 slaapkamers,
TV, vaatwasser, plancha,
lakens, overdekt houten
terras
MÉDITERRANÉE VIP 3
38 m2, 3 slaapkamers,
TV, vaatwasser, plancha,
lakens, overdekt houten
terras

• •
•

• •
• • •
•

•

QUATRO 2 badkamers

4

• •
• •

QUATRO AIRCO
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LES JARDINS
CATALANS

CARAÏBES Vanaf 27 m2,
2 slaapkamers, TV,
houten terras, al dan niet
overdekt

4-6

personen

6

Mobil-home Quatro 4 slaapkamers

LE ROUSSILLON

• •

• •

BALTIQUE AIRCO

Chalet Alizé 3 slaapkamers

LE TRIVOLY

CHALET ADRIATIQUE
25 m2, 2 slaapkamers,
TV, houten
overdekt terras
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e Mé

LE DOMAINE
D’OLÉRON
L’INTERNATIONAL
ERROMARDIE
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L’OCÉANO D’OR

ADRIATIQUE
2 SLAAPKAMERS
vanaf 20m², 2 slaapkamers,
TV, houten terras, al dan
niet overdekt

2

P

LA DUNE
DES SABLES

4

personen

I
eV

•

•

personen

ranée VIP 2

•

ADRIATIQUE
1 SLAAPKAMER
16 m2, TV, houten terras,
al dan niet overdekt

2-4

ome M

•

•

personen

bil- h

•

ÉCOLODGE TOILÉ
19 m2, 2 slaapkamers,
houten overdekt terras

personen

Mo

LODGE COCO
16 m2, 2 slaapkamers,
houten terras

LA TRÉVILLIÈRE

né

LES ÎLES

Méditerra

• •
•

• •
• •

• •

• •

•

• • • •
Chadotel
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LE BAHAMAS
BEACH
LE DOMAINE
DE BEAULIEU

ée VIP 3

Méditerran

LES ÉCUREUILS

Beschrijving van de
accomodaties per camping
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Welkom
in onze

vakantiehuizen
& Residentie
u zin om de Vendée te ontdekken voor een
Heeft
comfortabele vakantie?
U zult zich direct thuis voelen in één van onze
4 volledig ingerichte vakantiehuisjes in Jard-sur-Mer,
of in ëen van onze 25 appartementen van onze luxe
Residentie gelegen aan de kade van Sables-d’Olonne.
LOIRE-ATLANTIQUE
Kwaliteitsaccommodatie, bevoorrechte locatie, privacy
in een vertrouwde sfeer: vind alle waarden van Chadotel
voor een onvergetelijke vakantie.

4

11

10

ÎLE DE
NOIRMOUTIER
LE PUY DU FOU
ÎLE D'YEU

VENDÉE

ST-GILLES-CROIX-DE-VIE

LA ROCHE/YON

N
ÉA
OC

LES SABLES-D’OLONNE
JARD-SUR-MER

A

T
LA
N
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U

E

Strand van Jard-sur-Mere

Jachthaven van Jard-sur-Mer

Grote strand

’Olonne

van Sables-d

Grote strand en kade van Sables-d’Olonne

Chadotel

Chadotel

T

IQ
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85€

65€

Vanaf

Vanaf

Een familieverhaal

PER NACH
T
(4 pers)
Tarieven
en besch
www.chad ikbaarheid
otel.com

Een familieverhaal

GEOPEND
van februari tot
december
Buiten
zwembad
Tegenover
het grote
strand

PER NACH
T
(Vakantie
huis 6 pe
Tarieven
rs)
en besch
www.chad ikbaarheid
otel.com

GEOPEND
het hele jaar
Kidsclub
Overdekt en
verwarmd
waterpark

36, promenade G. Clémenceau
85100 LES SABLES-D’OLONNE
02 51 23 91 00
GPS : Lat. N46°29’35’’
Long.W1°46’42’’

Camping Océano d’Or*****
84, rue Georges Clémenceau
85520 JARD-SUR-MER
02 51 33 05 05
GPS : lat. N46°24’39’’
Long.W1°34’21’’

H

I

et prachtige gebouw van La Résidence
is het oudste van de familie Chadotel !
Het monumentale pand werd gebouwd
aan het einde van de 19e eeuw, en
diende tientallen jaren lang als hotel.
Een nieuw hoofdstuk wordt geschreven
door Chadotel in 2002, opening van deze
sublieme residentie aan zee.

n 2012 zijn de oude stallen volledige
verbouwd en gerenoveerd tot comfortable
gemeubileerde vakantiehuizen.
Geniet van de faciliteiten en animaties van
een 5 sterren camping.

atie

Praktische inform

4 vakantiehuizen van 65m²
voor 6 personen (3 slaapkamers)
400 m van de winkels - 25 km van het
treinstation van Les Sables d’Olonne
Toegang tot het strand
Op 1.2 km, bewaakt strand in juli en
augustus (honden zijn niet toegestaan)

25 appartementen
voor 2 tot 6 personen
50 m van de winkels - 900 m van het
treinstation van Les Sables d’Olonne
Directe toegang tot het strand
Bewaakt strand in juli/augustus
(honden zijn niet toegestaan)

Chadotel

Waterpark
Verwarmd buitenzwembad van
mei tot september (+/- 25°C)
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Waterpark
Verwarmd binnen en buitenzwembad
van april tot september
(+- 25°C), 3 glijbanen, kinderbad
met waterspelen en bubbelbad
Animatie in juli en augustus
en voorjaarsvakantie
Kinderclub 5-12 jaar
Activiteiten
Speeltuin, multisportterrein,
tennis, tafeltennis, boomklimmen,
jeu de boules, fitnessruimte

Wellness ruimte
Fitness ruimte, sauna

Winkels ter plaatse
Bar, snack, eerste
levensbenodigdheden,
broodverkoop

Fietspaden
Vanaf de residentie

Fietspaden
Vanaf 300 m van de camping

Diensten
TV/Wifi

Services
TV/Wifi (1ste aansluiting gratis)

Dieren niet toegestaan

Dieren 1 enkel dier van -20 kg
(behalve honden �an
1e en 2e categorie)

Appartementen PBM (persoon
met beperkte mobiliteit)
Monumentaal pand

Toegang voor PBM (persoon
met beperkte mobiliteit)
+ stacaravan PBM

Chadotel

atie

Praktische inform
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Speciale Chadotel aanbiedingen*
De onontkoombare «kampeerplaatsen»
Familie pakket

1 NACHT
GRATIS

voor een verblijf
van 1 week

4 NACHTEN
GRATIS

voor een verblijf van
2 opeenvolgende
weken

1 WEEK
GRATIS

voor een verblijf van
3 opeenvolgende
weken

Coup de cœur
Boek uw stacaravan voor een lang
verblijf, vanaf 8 weken, tegen een
zachte prijs.
Coup
cœur

de

Les Plus

Les

Plus

Flexibele aankomstdagen
Elke dag aankomst in het laagseizoen
Aankomst op zaterdag, zondag en woensdag
in het hoogseizoen

Kado idee

Chadotel

Geef een CHADOTEL kadobon aan
familie of vrienden voor een volgende
vakantie.

54

* kijk naar de voorwaarden op de Chadotel website www.chadotel.com

De Chadotel klanten
kaart

De Klanten kaart is een eenvoudige
manier om van vele voordelen te
genieten, u boekt rechtstreeks bij
Chadotel….

Kampeerplaatsen :
- Speciale prijzen voor een staanplaats
voor twee personen elektriciteit + auto.
Mag gecombineerd worden met andere
Chadotel aanbiedingen.
Huur accommodatie :
Korting van 10% tot 20 %
- Bij reservering van een weekend (laag
seizoen) : Aankomst
vanaf 10 uur ‘s ochtends en vertrek
tot 18 uur ’s avonds (afhankelijk van de
beschikbaarheid).
- Gratis upgrades
Diensten :
- U betaalt géén reserveringskosten
- Eén gratis Wifi verbinding per staanplaats/
accommodatie voor het gehele verblijf
- 20 % korting op onze Chadotel
merchandise
- en vele andere verrassingen!
Bestel uw Klanten kaart vandaag nog !
Chadotel

Verblijf in een accomodatie
à la carte
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Algemene verkoop voorwaarden
Chadotel

Raadpleeg de algemene boekingsvoorwaarden voor complete informatie, zie hiernaast

Hoe kan ik reserveren ?
Op internet www.chadotel.com
Per post bij CHADOTEL – 54 rue Georges Clémenceau
- 85520 JARD SUR MER, France
Per telefoon +33 (0)2 51 33 05 05
Wij nemen geen opties. De reservering wordt
pas definitief als de aanbetaling binnen is. De
aanbetaling bedraagt 30% van de verblijfskosten +
reserveringskosten + toeslagen.
Mocht het gebeuren dat we géén beschikbaarheid
hebben, na ontvangst van uw reservering per post,
dan stellen wij u een alternatief aanbod per telefoon
of brief voor.

Wat zijn de toegangsregels voor het
zwembad ?
De toegang tot het zwembad is alleen mogelijk voor
gasten van onze campings en moeten een armbandje
dragen.
Het dragen van lycra badkleding is verplicht (shorts,
t-shirts, zwemjurken enz. zijn ten strengste verboden).

Kan ik mijn reservering wijzigen ?
Reserveringen kunnen alleen gewijzigd worden na een
schriftelijk verzoek (mail of per post) en is afhankelijk
van beschikbaarheid en toestemming van onze
reserverings afdeling.

Zijn barbecues toegestaan ?
Elektrische barbecues en planchas zijn op al onze
campings verboden (behalve camping les Iles),
houtskool barbecues zijn op enkele campings
toegestaan. U kunt gas barbecues huren ter plaatse.

Hoe kan ik betalen ?
De eenvoudigste manier om te boeken is met
uw kredietkaart (telefonisch of via onze website
www.chadotel.com). We accepteren ook een
bankoverschrijving.

Is er wifi op de camping ?
Chadotel campings zijn uitgerust met wifi (op de
hele camping). Gasten die rechtstreeks bij Chadotel
gereserveerd hebben krijgen bij aankomst één gratis
ticket. Alle andere gasten kunnen wifi tickets kopen bij
de receptie van de camping. Indien u in het bezit bent
van een Chadotel klantenkaart heeft u recht op korting.

Kan ik een specifieke staanplaats/
accommodatie reserveren ?
Wij houden zoveel mogelijk rekening met uw speciale
wensen maar kunnen helaas géén specifieke
staanplaats/accomodatie garanderen.

Chadotel

Zijn huisdieren toegestaan ?
Wij accepteren slechts één huisdier van max. 20 kg per
plaats, en tegen betaling. Let op: honden die gebruikt
worden voor bewaking, verdediging en gevecht
(1ste en 2de categorie) zijn op campings in Frankrijk
wettelijk verboden en kunnen derhalve niet op onze
campings toegelaten worden.
Vergeet niet het verplichte dierenpaspoort te laten
zien bij uw aankomst op de camping.

Wanneer moet het restantbedrag betaald
worden ?
Het restantbedrag moet 1 maand voor uw aankomst
(bij huuraccommodatie) of op de dag van aankomst
(staanplaats) voldaan worden.
Als u minder dan 30 dagen voor aankomst een
huuraccommodatie reserveert moet het totale bedrag
direct bij boeking voldaan worden.

Kan ik een annuleringsverzekering
afsluiten ?
Wij raden u aan om onze annuleringsverzekering
af te sluiten. Dit geld ook voor het afbreken van uw
vakantie.
Uitbetaling binnen 48h na ontvangst van uw dossier
(indien geldige reden). De kosten zijn 3% van het
totaalbedrag van uw geboekte vakantie.
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personen niet toegestaan. Een baby telt voor een
persoon. Het is verplicht om ons de naam, voornaam
en geboortedatum van elke bewoner door te geven bij
reservering.

Wat is het maximale aantal personen per
staanplaats/accommodatie ?
6 personen per staanplaats voor tent, caravan of
camper.
Van 1 tot 10 personen per accommodatie (afhankelijk
van het type accommodatie).
In beide gevallen is het overschrijden van het aantal

Wat zijn de aankomst en vertrek tijden ?
Bij huuraccommodatie :
Aankomst tussen 15.00 uur en 18.00 uur (laagseizoen)
en van 16.00 uur tot 20.00 uur (juli & augustus)
Vertrek tussen 7.00 u en 10.00 uur
Voor staanplaatsen:
Aankomst vanaf 12.00 uur
Vertrek voor 12.00 uur
(Let op de openingstijden van de receptie in het
laagseizoen).
Moet ik aan het einde van mijn verblijf
schoonmaken?
De schoonmaak is niet inbegrepen in de prijs en blijft
voor de verantwoording van de klant aan het einde
van het verblijf.
De schoonmaakmiddelen (sponzen,reinigingsmiddel,
toiletpapier, vuilniszak,enz.) zijn niet inbegrepen. We
bieden een eindschoonmaak aan tussen 80 € en 130
€, afhankelijk van het type accommodatie.

1) Inschrijving :
Iedere reservering wordt effectief en kan alleen worden
bevestigd na ontvangst van het reserveringscontract, of
getekende offerte vergezeld met een aanbetaling, waarvan
het bedrag afhankelijk is van het gehuurde type en de duur :
• reserveren van een verhuur : 30% van het verblijf + 25€
reserveringskosten+ (eventuele annuleringsverzekering 3%
van de totale prijs) ; resterende bedrag 30 dagen voor uw
aankomst betalen.
• reserveren voor een weekend : 30% van het verblijf + 8€
reserveringskosten + (eventuele annuleringsverzekering 3%
van de totale prijs).
• reserveren voor een kampeerplaats : 30% van het verblijf +
25€ reserveringskosten + (eventuele annuleringsverzekering
3% van de totale prijs) ; resterende bedrag bij aankomst
betalen.
2) Reservering :
De reservering wordt beschouwd als definitief zodra er een
bevestiging van ons is. U zult het resterende bedrag moeten
betalen anders zal de reservering beschouwd worden als
geannuleerd en de aanbetaling ingehouden worden.
• voor verhuur van de accomodaties: het totale bedrag 30
dagen voor aankomst betalen*.
*Let op : U ontvangt géén herinnering voor de betaling
van CHADOTEL. Na ontvangst van het resterende bedrag,
zullen wij u de verblijfspapieren opsturen. Mochten wij het
resterende bedrag niet ontvangen voor het bedoelde termijn,
dan word het gehuurde beschouwd als geannuleerd en ieder
bedrag dat betaald is word ingehouden door CHADOTEL.
• Voor iedere reservering gemaakt binnen 30 dagen voor
aankomst, moet u het totale bedrag van het gehuurde
accomodatie betalen.
• Voor iedere reservering rechtstreeks gemaakt via de web
www.chadotel.com, word de aanbetaling automatisch
afgehaald van uw kredietkaart, ook voor het resterende
bedrag voor de mobil-home & chalet (20 dagen voor uw
aankomst).
• Voor de kampeerplaatsen : het restantbedrag betalen bij
aankomst.
Minderjarigen kunnen alleen verblijven als ze worden
vergezeld door een meerderjarige die hiervoor de
verantwoordelijkheid heeft, en met verplichte toestemming
van de ouders.
Bij het reserveren kunt u speciale verzoeken aangeven,
(voorkeur van een plaats, groepsreservering , enz,). Chadotel
streeft ernaar om er speciale aandacht aan te schenken, maar
we kunnen u echter niet systematisch garanderen dat ze u
tevreden zullen stellen.
3) Wijze van betaling :
Vergezeld met het ondertekende reserveringscontract :
Bankoverschrijving, kredietkaart (16 cijfers + vervaldatum +
de cryptogram) voor de reserveringen via telefoon, post of
internet.
4) Tarieven :
De aangegeven prijzen zijn geldig voor het lopende seizoen
en zijn in euro’s, inclusief btw.
In onze prijzen zijn inbegrepen de huur van de kampeerplaats
of accomodatie, het verbruik van water, gas en elektriciteit,
toegang tot kampeeruitrusting, de parkeerplaats voor de
auto.
Niet inbegrepen is de TOERISTENBELASTING, reserveringskosten en de annuleringsverzekering , de toeslagen
zoals voor de dieren, schoonmaakkosten, bepaalde
activiteiten, toegang tot tennisbaan en minigolf, huren van
lakens, verschillende verhuringen, de waarborg voor de
accomodaties (250€ terugbetaald bij vertrek volgens de
voorwaarde).
Chadotel past dynamische prijzen toe die kunnen veranderen
tijdens het seizoen. Het is mogelijk dat er een prijsverschil
is tussen twee verblijven geboekt voor dezelfde periode. In
geen geval kan Chadotel verantwoordelijk worden gehouden
voor dit verschil en de klant die de hoogste prijs heeft
betaald, ontvangt geen restitutie.
Tarieven gepubliceerd door de camping hebben geen
contractuele waarde en kunnen zonder voorafgaande
kennisgeving worden gewijzigd. De contractuele prijs is de
prijs die is vastgesteld op het moment van boeking.
In geval van een prijsfout - prijs duidelijk belachelijk
vergeleken met de werkelijke waarde van het verblijf
- (computerprobleem of andere), kan de gevalideerde
reservering door CHADOTEL worden geannuleerd. Deze
maatregel blijft uitzonderlijk.
5) Toeristenbelasting :
Deze gemeente belasting is verplicht en is ontvangen met het
resterende bedrag , in de huidige prijs en tijdens de periode
van waarneming (win informatie in). Dit wordt betaald bij de
rekening en kan niet worden terugbetaald.
6) Waarborg:
Voor de accomodaties : bij aankomst zal een waarborg

van 250€ gevraagd worden en teruggegeven worden als
de accomodatie in GOEDE STAAT opgeleverd word. Deze
waarborg word op de dag van vertrek teruggegeven, na
controle, onder voorbehoud dat er niets gebroken of
beschadigd is. Deze waarborg is ook voor het lenen van de
magnetische sleutel, die de slagboom open maakt.
Voor de kampeerplaatsen: een waarborg van 20€ zal
gevraagd worden voor de magnetische sleutel.
De waarborg kan met de kredietkaart of contant betaald
worden.
7) Huisdieren :
Met uitzondering de honden van de 1 en II categoriën en de
NAC (Nieuwe huisdieren)
De huisdieren zijn toegestaan op iedere camping, tegen
betaling van een meerprijs per dag, onder voorbehoud dat
ze opgegeven zijn bij het boeken, de rust en de veiligheid van
klanten niet verstoren en de hygiëne regels en installaties
respecteren (1 huisdier 15 kg max, per accomodatie en
kampeerplaats).
Het dier moet altijd op de hele camping aan de riem en
niet alleen worden gelaten tijdens uw afwezigheid. Het
vaccinatieboekje moet up to date zijn, en bij de receptie
op de dag van aankomst aantonen. De huisdieren zijn niet
toegestaan in de gemeenschappelijk gebruikte gebouwen,
zwembad en speeltuin. De dieren moeten de camping uit om
hun behoefte te doen.
8) Duur van het verblijf :
Voor het verhuur van een accomodatie in het hoogseizoen,
is het gereserveerde verblijf voor minimum 7 nachten ( bij
aankomst op zaterdag, zondag en woensdag, afhankelijk van
de campings).
De aankomst in het hoogseizoen is tussen 16u en 20u (indien
u later komt de camping op de hoogte stellen) , en het vertrek
is tussen 7u en 10u. Mogelijkheid om één nacht of weekend
te huren, buiten deze periode.
Let op : om veiligheids redenen en voor de verzekering, is
het verboden om met meer personen in het gehuurde te zijn
dan bedoeld is. Ieder persoon die boven de capaciteit is word
geweigerd in het gehuurde.
De aankomst voor de kampeerplaats is iedere dag tussen 12u
en 20u, het vertrek is voor 12u.
9) Wijziging of annulering :
Na ontvangst van de aanbetaling is het gehuurde definitief
en nominatief.
a) Wijziging :
Iedere wijziging in het contract moet tevoren schriftelijk
meegedeeld worden ( brief, email), en zal alleen mogelijk zijn
na toestemming van de camping.
b) Annulering en onderbreking van het verblijf «Campez
Couvert».
Het wordt aanbevolen om een annulerings- en
onderbrekingsverzekering af te sluiten onder voorwaarden.
Zonder annuleringsverzekering geeft de annulering geen
aanleiding tot enige terugbetaling.
- De verzekeringspremie moet volledig betaald worden bij de
reservering van het verblijf en word niet gerestitueerd.
- In geval van schade moet u de verzekering binnen 5 dagen
na de schade in kennis stellen.
- De algemene annuleringsvoorwaarden zijn op aanvraag
beschikbaar of kunnen online worden geraadpleegd op
onze website https://www.chadotel. com/fr/assuranceannulation-et-interruption-desejour-campings
De annulering/onderbrekingsverzekering van het verblijf
betaald onder voorwaarden de bedragen die zijn betaald
vóór de aankomst in het verblijf. In geval van onderbreking
van het verblijf, wordt het bedrag van het ongebruikte deel
pro rata van het geboekte verblijf berekend (ook onder
voorwaarden).
10) Herroepingsrecht :
Overeenkomstig artikel L221-28 van de Franse
consumentenwetgeving is het herroepingsrecht niet van
toepassing op accommodatie en vrijetijdsactiviteiten die op
een bepaalde datum of periode worden aangeboden. Dat de
reservering is gedaan op de site www.chadotel.com of bij een
medewerker,
11) Klacht :
Alle klachten met betrekking tot de voorwaarden van het
verblijf moeten binnen 30 dagen na het einde van het verblijf
worden gestuurd aan de klantenservice CHADOTEL, 54 rue
Georges Clemenceau 85520 JARD SUR MER Frankrijk.
Technische problemen moeten tijdens het verblijf bij de
receptie van de camping worden gemeld om onmiddellijk
een oplossing te vinden. Anders wordt het verblijf als goed
verlopen beschouwd.
12) Recht van toepassing op geschillen :
In geval van een meningsverschil en na het voorgelegd te
hebben aan de klantenservice van het bedrijf, heeft iedere
klant van de camping de mogelijkheid om een bemiddelaar

voor de consumenten te nemen, binnen max.1 jaar vanaf de
datum van de schriftelijke klacht, per aangetekende brief, bij
de exploitant. De contactgegevens van de bemiddelaar die
de klacht kan behandelen van de klant, zijn het volgende :
Medicys 73 boulevard de Clichy 75009 PARIS.
13) Respect voor de rechten van de gebruikers
In overeenstemming met de wet «« informatique et libertés
» van 6 januari 1978, gewijzigd in 2004, heeft u het recht
op toegang en rectificatie van informatie over u, die u kunt
uitoefenen door contact op te nemen met CHADOTEL 54 rue
Georges Clemenceau 85520 JARD SUR MER Frankrijk. U kunt
ook, om legitieme redenen, u verzetten tegen de verwerking
van gegevens over u.
In het kader van de Reglement Européen Géneral de
Protection des Données (RGPD), (Algemene Europese
gegevensbeschermingsverordening) van toepassing sinds
25 mai 2018 de verzamelde persoonlijke gegevens door
Chadotel worden gebruikt door de interne afdeling van
Chadotel voor administratief en commercieel beheer (bijv:
reservering,klanttevredenheid, newsletter...) en worden
alleen bewaard gedurende de periode die strikt noodzakelijk
is voor de aangegeven behandeling volgens de doeleinden
en binnen de grenzen die door de wet worden opgelegd.
Dat betekend dat het kan varieeren tussen enkele dagen en
enkele jaren.
De oprichting van de wet van 17 maart 2014, genaamd
«Hamon-wet» maakt het mogelijk om zich gratis te
registreren op een officiële lijst om uiting te geven aan de
weigering om gebeld te worden die toegankelijk is op de site
Bloctel.
14) Recht op een afbeelding:
U geeft de camping toestemming om de foto’s van u en/of u
kind te gebruiken, die genomen kunnen worden tijdens uw
verblijf, ongeacht welk soort, voor reclamedoeleinden van
de camping en de keten van Chadotel, zonder vergoeding en
gebruikslimiet.
ALGEMENE REGELS
1) Interne regels
De interne regels vind u bij de ingang van de camping. Het
wordt gegeven aan elke klant die erom vraagt. In geval
van niet-naleving hiervan, behoudt het management zich
het recht voor om het verblijf zonder enige vergoeding te
beëindigen.
2) Verantwoordelijkheid:
De camping, buiten haar wettelijke verantwoordelijkheden
om, is niet aansprakelijk voor: -Diefstal, verlies of schade
van welke aard dan ook tijdens of als gevolg van een verblijf.
-Pech of storing van de faciliteiten en technische installaties.
-Schade veroorzaakt of geleden door auto’s van de huurders
die geparkeerd staan en rijden op het terrein van de camping.
3) Verstoringen en overlast :
Elke huurder is verantwoordelijk voor verstoringen en
overlast die veroorzaakt worden door de personen die op hun
kampeerplaats of in de gehuurde accommodatie aanwezig
zijn. Wanneer een bewoner van de camping een andere
bewoner stoort of schade berokkent aan een installatie/
gebouw kan deze persoon onmiddellijk weggestuurd worden,
zonder enige vergoeding van zijn verblijf, en zonder eventuele
verzoek om schadevergoeding aan de camping of derden.
Hetzelfde geldt als de camping een onrechtmatig gebruik
van zijn accommodaties en kampeerplaatsen zou vaststellen
(het aantal personen meer is dan mag in de accommodatie/
kampeerplaats).
4) Zwembad :
Het dragen van een armbandje is verplicht. Alleen de strakke
zwembroek/badpak is toegestaan. Shorts, bermuda’s,
burkinis enz zijn in het zwembad verboden. Elke overtreding
van het zwembad reglement geeft recht op uitzetting uit het
zwembad.
5) Barbecue :
Elektrische barbecues zijn verboden op alle Chadotelcampings (behalve camping Les Iles). De houtskoolbarbecues
zijn onderworpen aan prefecturele vergunningen volgens de
campings (graag informeren).
6) Bezoekers :
Bezoekers zijn toegestaan op de camping onder de
verantwoordelijkheid van de kampeerders die ze ontvangen
en alleen na toestemming van de directie. Ze hebben
toegang tot de verschillende faciliteiten van de camping,
behalve het zwembad. Voertuigen van bezoekers moeten
worden geparkeerd op de parkeerplaats bij de ingang van
de camping.
7) Wat te doen voor vertrek:
De klanten worden uitgenodigd om een afspraak te maken
voor de controle van de accomodatie uiterlijk 24 uur voor
vertrek bij de receptie van de camping.

Chadotel

Belangrijk om te weten...
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Zaalverhuur
Les Étables de la Thibergère

Word eigenaar van uw
vakantieverblijf

Verkoop van stacaravans
nieuw en tweedehands

Voor het organiseren
van privé evenementen

Installatie
installering en diverse
verbindingen

Of professionele evenementen

Terugname en het weghalen
van oude stacaravans

(verjaardagen, bruiloften enz.)
(zakelijke bijeenkomsten,
werkvergaderingen enz.)

Zaal 1
75m2 - 78 personen Podium en stoelen
Zaal 2
46 m2 - 35 personen - Tafels, stoelen,
videoprojector en scherm

Voor meer informatie :
02 51 33 05 05
+ 33 (0) 251 33 05 05

4

11

10

LOIRE-ATL
Plaatsen beschikbaar
op onze campings

Klanten service
onderhoud, accessoires

(departementen 56, 44,
85, 17, 64 en 66)
ÎLE DE
NOIRMOUTIER

Ingerichte keuken

LE PUY DU FOU
ÎLE D'YEU

Accommodatie
-Vakantiehuizen van la Thibergère het hele
jaar door geopend
-Stacaravans op de 5-sterrencamping
«Océano d´Or» van april tot september

ST-GILLES
CROIX-DE-VIE

N
ÉA
OC

BRÉTIGNOLLESSUR-MER

JARD-SUR-MER

T

LA TRANCHE-SUR-MER

N
T

U

E

Voor meer informatie:
Tel: +33 2 51 33 05 05
ce.chadotel@orange.fr

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met :
Pascal HARNOY
+ 33 (0) 2 51 33 05 04 / + 33 (0) 6 11 86 43 83
pascal.harnoy@chadotel.com
www.mobilhome-occasion.fr

Chadotel

Chadotel

LA
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IQ

Chemin des Combes 85520 JARD-SUR-MER
FRANKRIJLC

Ondernemingsraden
en instellingen
We hebben speciale tarieven
voor u opgesteld om aan uw
werknemers en hun families
kwaliteitesvolle vakanties aan te
bieden tegen de beste prijs. Er
zijn verschillende mogelijkheden
zoals een laagseizoenpakket.

LA ROCHE/YON

LES SABLES-D’OLONNE

A

Het expositiepark is het
hele jaar geopend

VENDÉE
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Uw vakantie aan zee

MORBIHAN

Camping Les Îles*****

LOIRE-ATLANTIQUE

Camping Les Ecureuils****
Camping Le Bahamas Beach****
Camping Le Domaine de Beaulieu****
Camping La Trévillière****
Camping La Dune des Sables *****
La Résidence de La Plage****
Camping L’Océano d’Or*****
Les Gîtes de la Thibergère
Camping La Bolée d’Air****

VENDÉE

CHARENTE MARITIME

Camping Le Domaine d’Oléron****
Camping L’International Erromardie****

PYRÉNÉES ATLANTIQUES

PYRÉNÉES ORIENTALES

Een familieverhaal

CHADOTEL
54 rue Georges Clemenceau
85520 JARD-SUR-MER - France
Tél. +33 (0)2 51 33 05 05
info@chadotel.com

B17 Communication : 02 40 89 78 74 - 19/1136 - 03/2020

Camping Le Trivoly****
Camping Le Roussillon****
Camping Les Jardins Catalans****

