
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
Verboden : 

Dieren zijn niet toegestaan 
Het is strict verboden om in de huurlocaties te roken  

Barbecues met vlammen en gas zijn verboden 
 
  

Om te reserveren, bel naar : 0033.4.94.58.90.16 of per mail : camping@iledor-giens.com 

 

     

 
Beschrijving van de huurlocatie : 

  
 Type huurlocatie : stacaravans  
 32 stacaravans en 118 staanplaatsen  
                  Oudheid van de huurlocaties: 9 jaar 
 Oppervlakte van de huurlocaties : 32m2  
 Huurlocatie voor max. personen : 4 of 5  

Huurlocaties toegankelijk voor mensen met een handicap : 1 
1 auto per huurlocatie of per staanplaats is toegestaan 

 
Omschrijving binnenkant : “Loggia” 

 
 - Kamer :    
  
 Eén kamer met een 2-persoonsbed van 140 cm in de stacaravans 
 
                 

Eén kamer met 2 aparte bedden van 80 cm  
 Eén bedbank in de woonkamer van 120 cm  
 In al onze huurlocaties liggen dekens en kussens    
   
 - Keuken :    
  
 1 fornuis – gas of electrisch  
 1 ijskast met vriezer  
 1 koffiezetapparaat  
 1 magnetron   
 Keukenbenodigheden  
   
 - Woonkamer :  
  
 Bedbank of tafel met stoelen  
 Kachel : in alle huurlocaties 
   
  
 - Sanitaire :  
                                                                                                          

Badkamer met douche en wasbak + wc gescheiden  
 

Andere : 
  
 Tuintafel + tuinstoelen in alle huurlocaties 
 Kinderbed en Kinderstoel : Nee 
 Er is Wifi in de huurlocaties tegen betaling  

Geen telefoon 

  
  

 

 

 
Praktische informatie : 

  
Openingsdatum van de camping en zijn diensten: van 24.05.19 - 21.09.19 

 Openingstijden van de receptie : 9h - 12h & 14h - 19h                                                                          
  
 Vrij maken van  de staanplaatsen  voor 12h 
                Aankomst voor de staanplaatsen  na 14h 
 Nemen van huurlocatie  na 16h t/m 19h 
 Huurlocatie vrij maken van 9h  tot  10h 
   

Geographische positie van de camping : 
                                                                     

 Afstand van de zee : 400 m  
 Afstand van het strand : 400 m   
 Afstand van het dorp Giens : 500 m  
 Afstand van Hyères : 12 km  
 Afstand van het treinstation : 10 km 
 Afstand van het busstation : 12 km 
 Afstand van het vliegveld :  6 km 

Afstand van het ziekenhuis in Hyères : 12 km 
Afstand apotheek : 2 km                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
Omgeving : 

  
 Wandelpaden rondom het Giens-eiland  

3 km van de camping, boten naar Ile de Porquerolles  
 2 km van de camping, Port du Niel (vissershaven) 
 5 km van de camping, fietspaden  

1,5 km van de camping   Windsurfschool 
1,5 km van de camping   Duikschool 
1,5 km van de camping   Kitesurfschool  

                1,5 km van de camping   Aphrodite Spa       
 
Lokaal transport :  

                                                                                                                                                                           
 Busbedrijf : Sodetrav : 0033.4.94.03.87.03 
 Taxibedrijf : 0033.4.94.00.60.00 
  

Uitrustingen op de camping : 
  

 Bar-Restaurant  
 Supermarkt  
 Wasmachine : 2       

Strijkplank : 2      
Kinderspeeltuin : 2 

    
 
 
                 Eén auto per huurlocatie of per staanplaats is toegestaan 
 


