
 
          
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

        

 

Praktische informatie : 

  

Openingsdatum van de camping en zijn diensten : van 24.03.18 tot 03.11.18 

 Openingstijden van de receptie (laagseizoen) : 9h-12h & 14h-19h  

 Openingstijden van de receptie (hoogseizoen) : 9h - 22h 

 Vrij maken en nemen van staanplaats : 12h 

 Nemen van huurlocatie : 16h 

 Huurlocatie vrij maken : 10h 

   

Geografische positie van de camping : 

                                                                     

 Afstand van de zee : 50 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 een supermarkt : op camping 

                                                                                                                                                                                                                                                                         

Omgeving : 

  

 Wandelpaden rondom het schiereiland  

 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  

  

Lokaal transport :  

                                                                                                                                                                           

 Busbedrijf : Sodetrav : 0033.4.94.03.87.03 

 Taxibedrijf : 0033.4.94.00.60.00 

  

Uitrustingen op de camping : 

  

Zwembad + kinderbad (9h - 19h) - Alleen zwemkleding is 

geaccepteerd, hieronder verstaan we zwembroeken voor de heren 

en geen zwemshorts. 

Bezoekers kunnen niet van het zwembad gebruik maken. 

 Bar-Restaurant (10h - 00h) 1 dag per week gesloten 

 Snack-bar (9h - 19h) 1 dag per week gesloten 

 Supermarkt (8h - 12h30 & 16h - 19h30)  

 Fitnesszaal (9h - 19h) - Gratis 

 Spa (op afspraak en betalen) 

 Wasmachine : 2 

 Wasdroger : 1   

 Strijkplank : 1      

 Kinderspeelplaats : Ja 

 Windsurfschool 

 Duikschool 

 Kitesurfschool  
 

Beschrijving : 

  

 Type huurlocatie : 93 stacaravans en 15 appartementen 

 Oudheid van de huurlocaties: tussen 1 en 8 jaar 

 Oppervlakte van de huurlocaties : van 24 m² tot 56 m²  

 Huurlocatie voor max. personen : 4 of 5  

Huurlocaties toegankelijk tot gehandicapten (hangt van huurtype af) 

66 staanplaatsen met 1 stroomaansluiting 10 A 

  

Omschrijving binnenkant :  

 

 - Slaapkamer :    

  

Eén kamer met een 2-persoonsbed van 140 cm in de stacaravans Waikiki, 

Hawaï en appartementen en 160 cm in de Créole 

Eén kamer met 2 aparte bedden van 80 cm (stacaravans) en 

90 cm (appartementen) 

 In al onze huurlocaties liggen dekens en kussens    

   

 - Keuken :    

  

 1 fornuis – gas of elektrisch (hangt van huurtype af) 

 1 ijskast met vriezer  

 1 koffiezetapparaat  

 1 oven (appartementen) 

 1 magnetron 

 1 broodrooster   

 1 afwasmachine (appartementen 56 m² + 40 m²)  

 1 wasmachine (appartementen) 

 Keukenbenodigdheden  

   

 - Woonkamer :  

  

Een bedbank van 120 * 190 cm met tafel en stoelen in de stacaravans 

en een bedbank van 140 * 190 cm met tafel en stoelen in de 

appartementen.   

  Airco (in appartementen 45 m² + 56 m² + stacaravan Créole)  

 Kachel : in alle huurlocaties 

 Televisie : in appartementen  

  

 - Sanitair :  

                                                                                                          

Badkamer met douche en wasbak + wc gescheiden (stacaravans)  

 Badkamer met bad of douche + wc (appartementen)  

 

Andere : 

  

 Tuintafel + tuinstoelen in alle huurlocaties 

 Kinderbed en kinderstoel : Op aanvraag  

 Er is Wifi in de huurlocaties : 3 dagen = € 10,- 

 Betaald toegang in het restaurant  

 Geen telefoon, ook geen telefoonlijn in de huurlocaties 

 

  
  

Camping International    
 

  

E-mail : thierry.coulomb@wanadoo.fr          Website : www.international-giens.com 

  

Siret : 39202204200015 

Aansprakelijkheidsverzekering : AXA No. 1835449804   

Nummer en datum van de prefectorale volgorde van indeling : ATN8233 van 26 juli 1979                                                                                                

Rangschikking : toerisme. 166 plaatsen, 2.5 ha.  

Rangschikking : toerisme. 166 plaatsen, 2.5 ha.                                                                                                                                                                                                                                                             

 
Verboden : 

 

Dieren zijn niet toegestaan 

Het is strict verboden om in de huurlocaties te roken  

 Eén auto per huurlocatie of per staanplaats is toegestaan 

Barbecues met vlammen zijn verboden  

 

  

Om te reserveren, bel dan naar : 0033.4.94.58.90.16 of per mail : thierry.coulomb@wanadoo.fr 
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