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NATURISTEN VAKANTIE 



   EURONAT, MIJN NATURISTEN 
   VAKANTIERESORT

Dit jaar, deze zomer neem ik jullie mee 
op vakantie: naar het uiterste puntje van 
het schiereiland Médoc, en meer bepaald 
naar Euronat, een naturisten vakantieresort 
gelegen aan de Atlantische Oceaan. 
Euronat ligt in een dennenbos van 335 hectare 
en is het grootste naturistenresort in Europa.
Een plek die ruimte en intimiteit perfect 
combineert en die sinds een paar jaar mijn 
klein hoekje van het paradijs is geworden!

Het is een bestemming die zowel ervaren 
naturisten zal bevallen als hen die deze 
levensstijl willen ontdekken in zo’n 
bevoorrechte omgeving.



   EURONAT, MIJN NATURISTEN 
   VAKANTIERESORT

HET WINKELCENTRUM, HET «HARTJE VAN EURONAT”
Nadat we mijn accommodatie hebben ontdekt (maar over mijn leuk klein plekje vertel ik later), 
begeven we ons naar het «hartje van Euronat», het winkelcentrum, dat niet minder dan 25 winkels telt. 
Ik ga er meestal heen om mijn brood en croissants voor de hele familie uit de bakkerij te halen.
Daarna ga ik naar de krantenwinkel om mijn krant te kopen en wat boodschappen te doen voor de lunch 
picknick op het strand.

Het winkelcentrum is ook de plaats om aan het eind van de dag een drankje of een verfrissende smoothie te 
gaan drinken, om ‘s avonds naar het restaurant te gaan en om naar muziek te luisteren op het podium van 
de agora. De hele zomer door wordt er een breed scala aan concerten aangeboden.

In het winkelcentrum vindt u alles wat u nodig heeft, waaronder 4 restaurants, een tapasbar, een kapper, een 
fietsverhuur, een wijnkelder, een bio voedselwinkel, een traiteur, souvenirwinkels, boetieks enz.



ONTSPANNING AAN HET ZWEMBAD
Voor de lunch gaan de kinderen graag naar het 
zwembad om van de glijbanen te roetsjen en in de 
verwarmde buitenbaden te spelen.
Bovendien werd dit jaar een nieuw buitenzwembad 
“de lagune”aangelegd. Het biedt een pierenbad voor 
kinderen, maar ook een zone met massagestralen en 
bankjes, en een stromende rivier. Weten dat de kinderen 
veilig zijn en plezier hebben, terwijl ik in een ligstoel 
met een goed boek lig, dat zijn de vakantie in Euronat. 

Aan het eind van mijn hoofdstuk ga ik een paar baantjes 
trekken in het overdekte zwembad, die toegankelijk is 
voor zwemmers en kinderen.

Nieuw
2022,

lagunezwembad !

montage photo



EEN PICKNICK AAN HET STRAND
De picknick is klaar en we gaan naar het strand.
Euronat biedt 3 naturistenstranden, 1,5 km witte 
zandstranden (2 bewaakte stranden van half juni 
tot half september).
Meestal gaan we met Maloup naar het 
noordstrand, een strand dat gereserveerd is 
voor onze trouwe viervoeters.
Zo naakt als Adam en Eva ontspannen we ons 
in de koele, verkwikkende golven na een dutje 
in de schaduw van een parasol of een lange, 
verfrissende wandeling. 



MIDDAGACTIVITEITEN
Na het strand gaan we naar de vele activiteiten die 
worden aangeboden: Ontspannende, culturele, 
creatieve en sportactiviteiten, er is voor elk wat wils 
in Euronat.
Voor mij, vandaag is het yoga, in het “Théâtre 
de Verdure”, de perfecte plaats voor dit moment 
van ontspanning, genesteld in het hartje van het 
dennenbos waar alleen het zachte gezang van de 
vogels u kan afleiden.

U kunt ook paardrijden proberen en een rit op 
het strand bij zonsondergang meemaken, evenals 
surfen, of djembe spelen voor liefhebbers van 
wereldmuziek.
Voor de sportievelingen wacht Saul op u op de 
tennisbanen om een balletje te slaan of u vindt de 
fitnessruimte elke dag open.

ONZE LIEVE KINDEREN & TIENERS
Odertussen brengen de kinderen de middag door 
met hun vriendjes in de miniclubs: trefpunt zijn de 
joerten waar het animatie team van de 4 miniclubs 
op u wachten (open voor jongeren van 3 tot 17 
jaar). 
Inwijding in de permacultuur, kermissen, iets om 
uw kinderen de hele dag te vermaken maar ook om 
hun gevoel voor ecologie te ontwikkelen. Delen en 
goed humeur gegarandeerd!
Ze kunnen ook genieten van het skatepark en de 
speeltuin.



DE THALASSO
Voor het einde van de dag, maak ik een 
afspraak in de Thalasso.
Ik ga het nieuwe «Reis naar Polynesië» ritueel 
uitproberen, een moment van ontspanning 
gegarandeerd.
De Thalasso biedt een groot aantal 
behandelingen van opmerkelijke expertise, zie 
het einde van de brochure om ze te ontdekken.



ONZE ACCOMMODATIES
Niet-contractuele foto’s



Zoals beloofd, vertel ik u meer over mijn leuk klein plekje. Dit jaar, een 
nieuwe ervaring voor ons op de camping, midden in de natuur, een ruime 
staanplaats die de voorkeur geeft aan privacy en rust...

Voor camping liefhebbers biedt het naturistencamping Euronat ruime 
zonnige of beschaduwde staanplaatsen in een pijnbomenbos aan. Ze liggen 
in het hartje van Euronat, dichtbij het centrum en de zwembaden.
Kinderen kunnen te voet en op de fiets naar de kinderclubs gaan.

Voor uw comfort, vindt u er tien sanitairgebouwen, met voorzieningen voor 
baby’s, en voor de gehandicapten. U vindt er ook gemeenschap-barbecues 
in de camping en caravaning.

7 nachten = 6
14 nachten = 12

   21 nachten = 18 (3)

Eekhoornpunten
Loyaliteitsprogramma (4)

CAMPING
CARAVANING

C A M P I N G 01.04
01.05

01.05
11.06

11.06
02.07

02.07 
16.07

16.07 
13.08

13.08 
20.08

20.08 
27.08

27.08 
10.09

10.09 
01.10

01.10
31.10

Bivouac zonder elektriciteit (1) 14.00 16.00 30.00 43.00 45.00 43.00 37.00 32.00 16.00 14.00

Safari met elektriciteit 20.00 26.00 42.00 48.00 54.00 48.00 44.00 42.00 26.00 20.00

TARIEF PER NACHT PACKAGES VOOR 2 PERSONEN - 
1 INSTALLATIE - 1 VOERTUIG - 1 KINDERTENT

01.04
01.05

01.05
11.06

11.06
02.07

02.07 
16.07

16.07 
13.08

13.08 
20.08

20.08 
27.08

27.08 
10.09

10.09 
01.10

01.10
31.10

Infini 9m en + breed 28.00 35.00 50.00 61.00 68.00 62.00 57.00 54.00 35.00 28.00

Espace 7 - 8.50m breed 26.00 32.00 47.00 58.00 65.00 59.00 55.00 51.00 32.00 26.00

Classic 5 - 6.50m breed 24.00 29.00 44.00 55.00 62.00 56.00 52.00 48.00 29.00 24.00

Basic -5m breed 22.00 27.00 42.00 49.00 54.00 51.00 46.00 43.00 27.00 22.00

CARAVANING

Extra persoon (+10 jaar) 06.00 06.00 07.50 07.50 09.00 09.00 07.50 07.50 06.00 06.00

Kind vanaf 3 tot 10 jaar 03.30

Kind jonger dan 3 jaar GRATIS

Huisdier (2) 06.00

Koelkastje (afsluitbaar) 04.40

Extra voertuig/tent 05.00

EARLY 

BOOKING (3)

Vergeet niet vooraf 

te reserveren voor 

2023
(1) (2) (3) (4) zie onze algemene voorwaarden



Maar als u liever een huuraccommodatie boekt, biedt Euronat 
u een ruime keuze: van de tenten “Bengali” tot luxueuze 
vakantiehuizen, voor een verblijf met familie of vrienden.

Meer informatie op www.euronat.fr

Bengali - 4 personen Cabane Océane - 4 personen          

Lodge - 5 personen          MH Goeland - 2 personen          

Dune - 2 - 5 personen 

Côté Village

DE HUUR - ACCOMMODATIES

MINI-TARIEVEN !



POLYNESIE, MELEZES & IFS MAX
PERS

04.06
18.06

18.06
09.07

09.07
30.07

30.07 
06.08

06.08 
20.08

20.08 
27.09

27.08 
10.09

10.09 
24.09

Bengali** (9) 4 52.00 91.00 95.00 97.00 77.00 52.00

 Cabane Océane** 4 58.00 97.00 102.00 103.00 84.00 58.00

 Lodge** 5 65.00 105.00 110.00 111.00 90.00 65.00

 MH Sable 2 55.00 61.00 100.00 107.00 108.00 87.00 61.00 55.00

Dune 2 2 58.00 63.00 104.00 109.00 110.00 88.00 63.00 58.00

MH Goéland 2 60.00 64.00 105.00 110.00 111.00 90.00 64.00 60.00

Dune 4 - Cabane 4 63.00 67.00 107.00 113.00 115.00 92.00 67.00 63.00

Dune 5 5 64.00 69.00 109.00 114.00 117.00 94.00 69.00 64.00

Grande Cabane 6 69.00 90.00 113.00 122.00 123.00 113.00 90.00 69.00

Hoogseizoen : van zaterdag tot zaterdag TARIEF PER NACHT

-15 % voor elk onafgebroken 

verblijf van 2 weken (6)

-25 % voor elk onafgebroken

verblijf van 3 weken (7)

Cabane - 4 personen          Grande Cabane - 6 personen          

EARLY 

BOOKING (3)

Vergeet niet vooraf 

te reserveren voor 

2023

DE HUUR - ACCOMMODATIES

MINI-TARIEVEN !

**Opening 18/06 tot 10/09



Côté Village
Meer informatie op www.euronat.fr

Garonne 4* waar 4+ - 2 - 4 personen Studio* - 2 - 3 personen          

Médoc 4* - 2 - 4 personen Périgord* - 4 - 5 personen          

Chalet Estuaire - 4 - 6 personen 



Côté Village -15 % voor elk onafgebroken 

verblijf van 2 weken (6)

-25 % voor elk onafgebroken

verblijf van 3 weken (7)

TARIEF PER NACHT

*Aanpalende woningen 

EUROPE, ASIE, 
OCEANIE 

& POLYNESIE
MAX
PERS

01.04
28.05

28.05
11.06

11.06
09.07

09.07 
30.07

30.07 
06.08

06.08 
20.08

20.08 
27.08

27.08 
03.09

03.09 
24.09

24.09 
31.10

Gironde Duo* - MH 
Confort

2 43.00 62.00 86.00 107.00 111.00 112.00 98.00 86.00 62.00 43.00

Garonne 4* - Studio* 4 - 3 45.00 66.00 89.00 111.00 114.00 115.00 102.00 89.00 66.00 45.00

Garonne 4+* - 
Gironde 3*

4 - 3 48.00 68.00 91.00 117.00 119.00 121.00 104.00 91.00 68.00 48.00

Médoc 4* - 
Atlantique 4*

4 50.00 71.00 92.00 123.00 124.00 125.00 107.00 92.00 71.00 50.00

MH Tradition 4 51.00 73.00 93.00 126.00 129.00 130.00 110.00 93.00 73.00 51.00

Périgord* - Dordogne 5 - 4 53.00 78.00 97.00 130.00 133.00 134.00 113.00 97.00 82.00 53.00

Chalet Estuaire 6 56.00 80.00 102.00 134.00 137.00 138.00 116.00 102.00 83.00 56.00

Villa Aquitaine 5 60.00 83.00 109.00 146.00 149.00 151.00 130.00 109.00 85.00 60.00

Villa Landes 6 62.00 96.00 118.00 151.00 155.00 156.00 138.00 118.00 96.00 62.00

Villa Landais 6 66.00 101.00 128.00 170.00 174.00 176.00 149.00 128.00 103.00 66.00

Landais Tribu - Amélie 6 76.00 109.00 141.00 184.00 191.00 192.00 156.00 141.00 110.00 76.00

Grote mobile-homes
Hoogseizoen : van vrijdag tot vrijdagD E TARIEV EN

D E TARIEV EN
EARLY 

BOOKING (3)

Vergeet niet vooraf 

te reserveren voor 

2023

PARC MELEZES MAX
PERS

01.04
27.05

27.05
10.06

10.06
08.07

08.07 
29.07

29.07 
05.08

05.08 
19.08

19.08 
26.08

26.08 
02.09

02.09 
23.09

23.09 
31.10

Espace 4 58.00 83.00 106.00 131.00 137.00 138.00 118.00 104.00 89.00 58.00

Infini 4 62.00 90.00 111.00 134.00 141.00 142.00 132.00 118.00 90.00 62.00

Hoogseizoen : van zaterdag tot zaterdag



D E TARIEV EN

Côté Plage

AMERIQUE 
DU NORD 

& SUD, AFRIQUE

MAX
PERS

01.04
29.05

29.05
12.06

12.06
10.07

10.07 
31.07

31.07 
07.08

07.08 
21.08

21.08 
28.08

28.08 
04.09

04.09 
25.09

25.09 
31.10

Chalet Oléron* 4 56.00 84.00 103.00 136.00 139.00 140.00 122.00 96.00 84.00 56.00

Chalet Périgord* 5 64.00 90.00 115.00 155.00 160.00 161.00 130.00 112.00 95.00 64.00

Villa Aquitaine 5 70.00 99.00 128.00 174.00 179.00 181.00 146.00 128.00 109.00 70.00

Villa Landes 6 73.00 105.00 134.00 189.00 194.00 196.00 165.00 143.00 113.00 73.00

Villa Landais 6 82.00 112.00 146.00 205.00 210.00 212.00 191.00 163.00 122.00 82.00

Landais Tribu - 
Amélie

6 92.00 126.00 163.00 226.00 233.00 235.00 206.00 179.00 135.00 92.00

Villa Girondin 6 143.00 198.00 265.00 336.00 341.00 344.00 309.00 265.00 242.00 143.00
*Aanpalende woningen 

Meer informatie op www.euronat.fr

Villa Aquitaine - 4 - 6 personen 

Landais Tribu - 6 personen          EARLY 

BOOKING (3)

Vergeet niet vooraf 

te reserveren voor 

2023

Hoogseizoen : van zondag tot zondag



AMERIQUE 
DU NORD 

& SUD, AFRIQUE

MAX
PERS

01.04
29.05

29.05
12.06

12.06
10.07

10.07 
31.07

31.07 
07.08

07.08 
21.08

21.08 
28.08

28.08 
04.09

04.09 
25.09

25.09 
31.10

Chalet Oléron* 4 56.00 84.00 103.00 136.00 139.00 140.00 122.00 96.00 84.00 56.00

Chalet Périgord* 5 64.00 90.00 115.00 155.00 160.00 161.00 130.00 112.00 95.00 64.00

Villa Aquitaine 5 70.00 99.00 128.00 174.00 179.00 181.00 146.00 128.00 109.00 70.00

Villa Landes 6 73.00 105.00 134.00 189.00 194.00 196.00 165.00 143.00 113.00 73.00

Villa Landais 6 82.00 112.00 146.00 205.00 210.00 212.00 191.00 163.00 122.00 82.00

Landais Tribu - 
Amélie

6 92.00 126.00 163.00 226.00 233.00 235.00 206.00 179.00 135.00 92.00

Villa Girondin 6 143.00 198.00 265.00 336.00 341.00 344.00 309.00 265.00 242.00 143.00

Cabane Océane 

Heb je meer informatie nodig? Aarzel niet om contact 
op te nemen met de reserveringsdienst die u zal 
begeleiden bij uw keuze voor een verblijf op maat.

Prettige vakantie in mijn paradijsje, dat weldra het 
jouwe zal zijn! 

RESERVERING
www.euronat.fr - info@euronat.fr

33 (0)5 56 09 33 33

EARLY 

BOOKING (3)

Vergeet niet vooraf 

te reserveren voor 

2023

Villa Landes & Landais - 6 personen          

Villa Girondin - 6 personen          



   HET NATURISTENCHARTER
     

ONTDEK HET NATURISME MET UW 
GEZIN
Naturisme voor de eerste keer is niet 
altijd eenvoudig, maar als je de sprong 
waagt, zult je nooit teleurgesteld worden. 
Euronat is de ideale naturistencamping om 
met het gezin het naturisme te beoefenen. 
De activiteiten en miniclubs zijn er om uw 
kinderen en tieners de wereld van het naturisme 
op de beste manier te laten ontdekken.  
 
Naturisme betekent ook in harmonie zijn met je 
omgeving en respect hebben voor anderen en 
jezelf.
 
Maar het gaat er ook om de tijd te nemen, de 
tijdens de vakantie, om met volle teugen van het 
leven te genieten.

Naturisme is een levensfilosofie.

Leef naakt !

EURONAT, DE IDEALE PLEK VOOR 
EEN EERSTE NATURISTENERVARING 
Hier, in de ruimte en de natuur kunt je deze 
levensstijl in aller veiligheid maar ook in alle 
sereniteit ontdekken. De psychologische 
of sociale barrières zullen verdwijnen 
voor een gevoel van welzijn en eenvoud. 

ONVERGETELIJKE VAKANTIES
De wind op de huid voelen en de zachtheid van 
de zeelucht, maar ook naakt zwemmen in de 
oceaan, zijn opwekkende sensaties.
De complexen zijn weg, een buitengewoon 
gevoel van vrijheid omhult je. 
Naaktheid is natuurlijk, gezond en collectief.



   HET NATURISTENCHARTER
     

ZELF-RESPECT
Kiezen voor een naturistenvakantie in EURONAT betekent dat u zich verbindt tot het respecteren van 
deze fundamentele regels: 
• Respecteer naaktheid wanneer het weer het toelaat.
• Naaktheid is verplicht aan het zwembad, op het strand en in de sanitair gebouwen. 
• Zwemkleding, bikini’s en strings zijn verboden.
• Gezond verstand blijft echter de regel.
• Er bestaat tolerantie voor bepaalde sportactiviteiten, voor vrouwen op bepaalde dagen en voor 

jongeren.

RESPECT VOOR ANDEREN
Dubbelzinnig, voyeuristisch of exhibitionistisch gedrag, die kinderen en volwassenen kunnen schokken, 
worden niet getolereerd. Elke groep of individu die zich niet aan deze basisregel houdt, moet het 
naturistenterrein onmiddellijk verlaten.
Ook: 
• Lichamelijke reinheid is verplicht.
• Intieme juwelen of piercings zijn verboden.
• Naturisme is een gezinsvriendelijke en gezellige manier van leven.
• Hoffelijkheid, goede manieren en respect voor elkaars privacy zijn essentieel.
• Fotograferen en filmen, op welke wijze dan ook (zelfs met een mobiele telefoon), zonder de 

toestemming van de personen die zich in de kijkhoek bevinden, zijn verboden.
• Naast het winkelcentrum en de activiteiten- en recreatiegebieden zijn het bungalowdorpen 

en de naturistencamping EURONAT een plaats van rust en ontspanning. Geluidsoverlast moet 
worden vermeden.

RESPECT VOOR HET MILIEU
Naturisme creëert de sensatie van een ongelooflijke vrijheid, van één zijn met de natuurelementen, 
de zon, de zee, de wind. Naaktheid brengt je dichter bij het milieu en maakt je bewuster van de 
kwetsbaarheid ervan. De uitzonderlijk ongerepte natuur van Euronat moet beschermd worden.
Iedereen moet:
• De duinen en het strand respecteren en geen afval achterlaten.
• Geen bomen of struiken snoeien, noch wilde bloemen plukken, vooral niet in de duinen waar het 

ecosysteem zeer kwetsbaar is.
• Uw afval sorteren en gebruik maken van de daarvoor bestemde containers.
• Water besparen wanneer dat mogelijk is.
• De hygiënezakjes voor onze dierenvrienden (verkrijgbaar aan de receptie) gebruiken.
• Het gebruik van auto’s vermijden en in plaats daarvan fietsen en lopen gebruiken. Het gebruik 

van voertuigen is beperkt tot 20 km/u met absolute voorrang voor voetgangers en fietsers.
• Alle infrastructuren respecteren
• Wegwerp asbakken gebruiken als je een roker bent.

« Naturisme is een levenswijze in harmonie met de natuur, 
gekenmerkt door het beoefen van de openbare naaktheid, met 
als doel het zelfrespect te vergroten net als het respect voor 
anderen en het respect voor het milieu. »

 
XIVe Congrès international 1974
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Algemene Voorwaarden 2022
& Uittreksels uit het huisregels

Met de aanbetaling gelden de voorwaarden als gelezen en geaccepteerd

Modeliteiten van TARIEVEN & AANBIEDINGEN
STAANPLAATSEN
(1) Alle packages beinhouden met de installatie, 1 of 2 personen, 1 
voertuig, 1 kindertent. Europese stekker.
(2) Zie huisregels - nummer 7.
(3) 7 nachten blijven en 6 betalen. Aanbieding geldig tussen 01.04 - 
23.07 en 20.08 - 31.10. (Verlaging word toegepast op de gemiddelde 
prijs van de nacht van de verblijf zonder bijslagen).
EARLY BOOKING CAMPING : -10% voor elke verblijf van minimaal een
week en dat maximaal de 31 juli eindigt (Aanbieding niet cumuleerbar).
Boekingskosten gratis tot 30.11.2022 voor elke anderen verblijven.
(4) LOYALITEITSPROGRAMMA EEKHOORN : Euronat beloont de loyaliteit 
van de kampeerders! U verdient punten voor uw verblijven in Euronat. 
Voor elke 10€ (op de basisprijs van het verblijf, zonder toeslagen en 
toeristenbelasting) die u in Euronat voor een verblijf op de camping 
besteedt, krijgt u één punt. Vanaf 50 punten kunt u alle punten inwisselen 
voor uw volgende verblijf: De punten zijn nominatief en niet overdraagbaar : 
50 punten = 50 € korting.
Als u drie jaar niet op de camping in Euronat verblijft, verliest u alle 
punten: De loyaliteitspunten worden nu op uw klantaccount beheerd. U 
heeft geen punten of een kaartje meer nodig. De oude eekhoorn punten 
zijn niet langer geldig. 

ACCOMODATIES
(5) Tussen 24.06 en 11.09 zijn de huurcontracten alleen wekelijks 
exclusief van 16 uur tot 10 uur, zie onze prijzen voor de respectieve 
dagen van aankomst. Laagseizoen en middenseizoen : Minimum 2 
nachten. Supplement van 20% voor huur van een nacht.
(6) Voor elk onafgebroken verblijf van minstens 2 weken in dezelfde 
accommodatie inbegrepen in de perioden van 01.04 tot 17.07 en van 
19.08 tot 31.10.
(7) Voor elk onafgebroken verblijf van minstens 3 weken in dezelfde 
accommodatie inbegrepen in de perioden van 01.04 tot 31.07 en van 
05.08 tot 31.10.
(8) Het verblijf moet voor dem 31 Juli plaats finden. De early booking is 
niet met de andere aanbiedingen combineerbar. Het verblijf moet voor 
de 31.12.22 bevestigd worden.
(9) 1 kindertent wordt naast de bengali getolereerd voor de prijs van 
5,00 €/dag als toeslag. (Zie onze voorwaarden voor het tentformaat), alle 
andere formaten zijn verboden, er kan geen extra materiaal of meubilair 
worden aangevraagd.
Een toeslag zal aangerekend worden voor elke extra persoon vanaf 3 jaar 
die niet in de geplande capaciteit van de accommodatie inbegrepen is 
(9€ per nacht en per person).

ALGEMENE VOORWAARDEN
VERPLICHT 
Toeristenbelasting (onder voorbehoud van tariefwijziging door de 
gemeente Grayan) : 0,61 € voor de Camping en 0,99€ per dag en 
perpersoon vanaf 18 jaar in de accomodaties. Boekingskosten: een som 
van 30 € worden voor boekingkosten geïnd per dossier. Deze som blijft 
in elk geval door de Euronat verworven. Een boeking wordt slechts als 
definitief beschouwd na ontvangst van een aanbetaling van minimum 
25% van de totale kosten, vermeerderd met de boekingskosten. In geval 
van een annulering, blijven alle betaalde sommen (boekingskosten, 
aanbetaling of de hele verblijfskosten) door de maatschappij Euronat 
verworven.

Verzekering : De gasten dienen verzekerd te zijn voor hun materiaal en voor 
WA. Het center wijzd alle verantwoortelijkheid af bij diefstal, brand, slechte 
weersomstandigheden en bij ongevallen waarbij de verantwoordelijkheid 
van de gast in het spel is. De klant verklaart het terrein te vrijwaren van 
verantwoordelijkheid bij het vallen van takken, dennenappels, noodweer, 
natuurrampen en bij diefstal, inbraak of gebroken ruiten, enz.

FACULTATIEF
Annuleringsverzekering + Reisbijstand + Optie COVID-19 CAMPEZ-
COUVERT : 2.6% op de prijs van het verblijf, zonder toeristenbelasting. De 
verplichte bijdrage wordt in elke geval van de verzekeringsmaatschappij 
verworven. De annuleringsverzekering wordt standaard aangeboden. 
Gelieve, uiterlijk bij de aanbetaling, het duidelijk te melden indien U de 
annuleringsverzekering niet aanvaard. Anders geldt de verzekering als 
afgesloten en het is niet meer mogelijk de annuleringsverzekering te 
breken, omdat de verplichte bijdrage aan de verzekeringsmaatschappij 
CAMPEZ-COUVERT betaalt worden zijn.

HUISDIEREN :
Huisdieren worden geduld mits aan leiband gehouden (opraapzakjes 
worden verstrekt). Identificatie en geactualiseerd vaccineringsboekje
vereist. Verboden de dieren alleen te laten loslopen of alleen in de 
accommodatie of op een staanplaats te laten.

AANVAARDE BETAALKAARTEN (voor aanbetaling en saldobetaling) :
C.B. – VISA – MASTERCARD.

AAN- EN AFREIS UREN :
 Indien U na het bepaald vertrekuur op uw plaats of in uw huurwoning 
blijft, zal een extra nacht worden aangerekend. In geval van verlate 
aankomst of vervroegd vertrek wordt de huurperiode aangerekend. 
Als u niet komt, zal, na 24 uren zonder schriftelijk nieuws, de plaats 
of accommodatie door de maatschappij terug beschikbaar gesteld 
worden, zonder terugbetaling van betaalde sommen. In geval 
van NO-SHOW op de dag van aankomst wordt elke reservering 
geannuleerd zonder terugbetaling van de betaalde bedragen 

TOEGANGSMODALITEITEN :
• EURONAT is een familiecentrum. Personen die alleen reizen kunnen 
slechts op bepaalde voorwaarden worden toegelaten (ons contacteren).
• Bij aankomst wordt het PASS aan u overhandigd. Elke keer dat u 
Euronat binnengaat, moet de PASS worden gepresenteerd en kan van 
het personeel van Euronat op elk moment worden gecontroleerd.
In geval van een geschil en nadat de klantenservice door Euronat is 
geïnformeerd, heeft elke klant de mogelijkheid om een ombudsman 
binnen maximaal 1 jaar vanaf de datum van de schriftelijke klacht per 
aangetekende post met retourbewijs aan Euronat, te contacteren. De
contactgegevens van de ombudsman die door de klant kunnen worden 
genomen, zijn: www.mediationconso-ame.com - AME CONSO 197 
Boulevard Saint-Germain, 75007 PARIS - FRANCE. 
Het herroepingsrecht is niet van toepassing op de toeristische 
diensten volgens het artikel L. 121-21-8, wet van de 2014 - 344 de 
consumentenzakenwet. In toepassing van Wet Nr. 78-17 van 6 januari 
1978 «Informatique et Liberté». De persoonlijke gegevens die direct of 
indirect worden verzameld, worden opgeslagen om een klantenbestand 
te maken dat is bedoeld voor het beheer en de opvolging van boekingen, 
nieuwsbrieven, contactpagina’s, mailing… U hebt het recht op toegang, 
wijziging, rechtzetting en verwijdering van uw gegevens. Om dit recht uit 
te oefenen, gelieve een e-mail naar info@euronat.fr te sturen.

Tips voor een
                 Rustig verblijf...



Euronat uittreksel uit 
het inwendige reglement

1 - TOELATING EN VERBLIJFSVOORWAARDEN

Ledereen die in Euronat verblijft, wordt verondersteld de reglementen 
te kennen en te volgen. Ledere inbreuk kan een uitwijzing tot gevolg 
hebben, zo nodig met de politie.
Iedereen is verplicht de naaktheid te respecteren, zowel in het 
ganse centrum als op het strand, uitgezonderd wanneer de 
weersomstandigheden dit niet zouden toelaten. Naaktheid is verplicht 
bij het boogschieten, de boemerang etc.). Daarentegen is naaktheid 
verboden tijdens manifestaties in de zaal.
De directie kan de toegang weigeren zonder rechtvaardiging van haar 
beslissing.

3 - DE INSTALLATIES
Bijkomende tenten: Op de plaatsen voor camping en caravaning 
voorbehouden, is de verklaring van bijkomende tenten en de registratie 
van hun bewoners verplicht. De klanten die een plaats huren, kunnen niet 
worden betaald door de bewoners van de bijkomende tenten. Volgens 
het Stadsplan van de gemeente van Grayan, die door de prefectuur 
van Gironde werd ondertekend, en betreffende de tentplaatsen en 
de woonwagenplaatsen, moet Euronat de plaatsing van tenten, van 
woonwagens en camping-cars in dorpen voorbehouden voor mobil 
home en bungalows weigeren.

6 - GELUIDSOVERLAS
Leder geluid dat de naaste buren kan storen, moet vermeden worden. 
Muziekinstrumenten, radio, TV enz. worden alleen geduld wanneer het 
geluid niet hoorbaar is voor de buren. Van 22u tot 7u moet op het ganse 
terrein de stilte gerespecteerd worden. Samenscholingen, recepties 
en feestjes kunnen plaatsvinden wanneer de rust en de stilte voor de 
omgeving bewaard wordt, zelfs tijdens de dag.

7 - DIEREN
Eigenaars van dieren zijn verplicht deze aan te geven bij aankomst en de 
attesten van inenting tegen hondsdolheid voor te leggen. In geen geval 
mogen honden of andere dieren vrij rondlopen. Zij dienen steeds aan 
de leiband te worden gehouden. Het alleen achterlaten van dieren, zelfs 
indien ze opgesloten zijn, is verboden.
Op het Centraalstrand en het Zuidstrand zijn dieren ten strengste 
verboden, op het Noordstrand worden ze toegelaten.

8 - VERKEERSREGLEMEN
Omwille van veiligheid en rust wordt de snelheid op het ganse terrein 
begrensd tot 20 km/u. Ieder vastgestelde en herhaalde overschrijding 
kan leiden tot de intrekking van de toegang en het voertuig moet dan 
op de parking buiten het terrein geparkeerd worden.
Fietsen, skateboarden, rolschaatsen enz. zijn niet toegelaten op de 
voetpaden in het winkelcentrum. Het niet toepassen van deze regel kan 
tot de uitwijzing leiden

9 - OPENBARE - ORDE
a) Hygiëne
Het is dus verboden:
• Wastafels te bevuilen met vervuild water van eender welke oorsprong
• Auto’s en woonwagens af te wassen Buitendouches,
• Die niet op de afloop zijn aangesloten, zijn niet toegelaten.
• Dieren worden niet toegelaten in de sanitaire installaties.

b) Foto’s en video’s
Het is ten strengste verboden andere personen te fotograferen of te
filmen zonder hun uitdrukkelijke toelating. Bij inbreuk op deze regel
wordt de overtreder met onmiddellijke ingang uitgewezen, de film of
cassette in beslag genomen of de digitale opnamen uitgewist.

c) Openbare - orde
Het dragen in het openbaar van intieme lichaamsjuwelen is verboden.
0m uitwijzing te vermijden moeten deze verwijderd worden. Leder
dronken persoon of diegene die de rust verstoort, wordt uitgewezen.

10 - VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN
a) Brand : Open vuren (hout, kolen enz.) zijn ten strengste verboden. 
Ditzelfde verbod geldt tevens voor barbecuestellen met-houtskool. Voor 
de camping/caravaning staan er barbecue-stellen ter beschikking in de
nabijheid van sommige sanitaire blokken. De gebruikers zijn verplicht
uiterst waakzaam te zijn.
b) Zwembad
Het gedetailleerde reglement betreffende het zwembad is ter plaatse
uitgehangen. Naaktheid is verplicht.

11 - SPELEN
Storende spelen (wegens lawaai bvb) en in het bijzonder balspelen,
mogen enkel op de voorgeschreven plaatsen uitgeoefend worden.

Rerservering 
www.euronat.fr - info@euronat.fr

00 33 (0)5 56 09 33 33


