Beschrijving van de huur
Al onze verhuur (stacaravans en chalets) zijn
geïnstalleerd of niet overdekte terrassen en tuin
plots regelde parkeerplaats, een gazon en een
barbecue.een

*

*
*
*

Camping VITAMIN’****
865 rue de Vertus
76550 Saint Aubin sur Scie
Tel : 02-35-82-11-11 Fax : 09-70-61-47-90
E.mail : camping.vitamin@wanadoo.fr
Site internet : www.camping-vitamin.com
4-sterren camping
Open van 1 april tot 15 oktober
Receptie open van 8h30 tot 12h en van 14h30 tot
19h. Camping met een oppervlakte van 5 hectaren met 181 staanplaatsen.

*

Onze verhuur zijn allemaal elektrisch
met servies,

*

reinigingsmiddelen

*
*
*
*

koelkast

(reinigingsmiddelen niet meegeleverd),

Gelegen aan de ingang tot 2,5 Deppe van het
strand op een plaats genaamd “les vertus”.Om
toegang tot de site vilg de richting van de formule
1 hotels en hotel BB.
te
Rou rville
ou
e
Rout es de P
alais
des F

magnetron,
(behalve chalets),

dekens en kussens.

*

Dieppe

Pourville-sur-Mer
Rocade
de Janval

Hautot-sur-Mer

Camping
Vitamin'

865 chemin des Vertus

Een inventaris en de inventaris (zie details) wordt
gedaan bij aankomst en vertrek.
Obligaties zijn verplicht bij aankomst, 150 euro
voor meubilair en 50 euro voor het schoonmaken
niet gedaan.

Parc du
Rosendal
AV des Canadiens

Rouxmesnil
Bouteilles

Rue
de la Gare

D154e
Les Vertus

D927

Saint-Aubin
sur-Scie

Huisdieren zijn niet toegestaan.
Juli en augustus te huur zijn niet alleen van zaterdag tot zaterdag 15 uur en 10 uur voor alle
andere maanden is mogelijk.

Dieppe
****

AV Gambetta

Niet inbegrepen: lakens en slopen.

*
*
*

VITAMIN’

Manche

(met of zonder vriesvak),

koffiezetapparaat televisie

Camping

MANCHE

Situation GPS :
49°900’37’’/1°07’441’’ Le Havre

Aanvaarde
betaalwijzen :
*
*
*

Dieppe

C A M P I N G V I TA M I N ’ * * * *
Amiens

(SEINE MARITIME/HAUTE NORMANDIE)

Neufchâtel-en-Bray

Rouen
Evreux

865 rue des Vertus
76550 Saint Aubin Sur Scie

Beauvais

Paris

Cash - Bankkaart - Cheque - Vakantiecheque
Gereduceerde prijs buiten het seizoen
met de ACSI kaart
Mogelijkheid verzekering nietigverklaring

Tel : 02-35-82-11-11 Fax : 09-70-61-47-90

E.mail : camping.vitamin@wanadoo.fr
Site internet : camping-vitamin.com

*

Voordelen van de camping :

*
*
*

De waterruimte die met wordt verwarmd :
*- een
open ruimte die van 1 april tot 15 oktober met

een groot bekken, bal neo en stroom,
een bekken voor de kinderen met glijbaan en spelen
van water
een bekken met waterglijbanen.
- een buitenlandse ruimte open juli en augustus met
een groot bekken, geiser, bal wordt bedekt, neo
een bekken voor de kinderen met geiser, spelen
van water en glijbanen

*

*
*
*
*
*

WIFI die in de camping betaalt, gratis aan de zeebaars
Stacaravan en chalets met inbegrip van een stacara
van voor gehandicapten,

*

*
*
*
*

Mogelijkheid voor de campers om hun afvalwater te
lozen en water in te slaan. Speeltuin voor kinderen.
Basketbal - en voetbalveld,
Speelhal (tafeltennis, tafelvoetbal, flipperkast,…)
zaal van biljart

*

*
*
*
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Staanplaatsen van ongeveer 100m² met 10 ampère
stroomaansluiting,
Ruimte met wasmachine en droogtrommel,
Comfortabele sanitaire voorzieningen met warm water
inbegrepen in de prijs, babybad en sanitair,
Geschikt voor personen met beperkte mobiliteit
(douche en wc),

*

Faciliteiten :
*

*
*
*
*
*

Windsurfen -Duiken-Kanoën-Zeilen-Vistochten-Vissen
in meer en rivier,
Mountainbike tochten-Parachutespringen-Paardrijden
Golf 18 holes en midgetgolfen-Casino-Paarden
racecircuit,
Car-ferry (DIEPPE/NEWHAVEN),
Badplaats dieppe (aquatische en fitnesscentrum).

*

*
*
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Aan de ingang van de camping vindt u onze
bar-brasserie,
Animatie in juli en augustus.

*
*
*

*
*

Recreatie :

Op 100m van de camping een voedingswinkel
Op 800m van de camping een winkelcentrum met
een winkelgalerij
Op 300m van de camping een bushalte naar DIEPPE
(lijn Nr. 2)

*

Op 300m van de camping de Club5

*

Restaurants vlakbij de camping

(overdekt zwembad, tennisveld, fitnessruimte, sauna)

Bezienswaardigheden in de regio :
DIEPPE (museum “Stad van de zee”,
* Kasteelmuseum,
plezierhaven, vissershaven)

*
*
*
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CLERES (attractiepark “BOCASSE”, dierentuin)
ROUEN (historische stad)
FECAMP (“De Bénedictine”)
ETRETAT (Rotspoorten)

*

*
*
*

