OUI OUI, we mogen! Op 13 juni werd het eindelijk officieel: alle grensrestricties
vervallen!
Kunnen Nederlanders en Belgen op vakantie in Frankrijk deze zomer?
JA! De Franse regering heeft bekendgemaakt dat alle grensrestricties voor
Schengenlanden vervallen op maandag 15 juni, vanaf ’s ochtends 0.00 uur. Er
is dus geen formulier meer nodig om het land in te komen.
Check tevens de volgende link en kijk in het linkerrijtje:
www.nederlandwereldwijd.nl/documenten/vragen-en-antwoorden/coronavirusveelgestelde-vragen-reizen-naar-het-buitenland
La Vallee Verte is geopend van: 27 juni 2020 tot 26 september 2020. We kijken
er ontzettend naar uit om de camping te mogen openen.
Het Corona-virus
We hopen dat alles goed met je gaat in deze omstandigheden. We houden hier de
ontwikkelingen rondom het Coronavirus nauwlettend in de gaten. En updaten de
informatie naarmate de situatie veranderd.
Wat als ik nu mijn vakantie wil annuleren?
De annuleringsovereenkomst van La Vallee Verte biedt geen dekking voor uitbraak
van besmettingsziektes, zoals het coronavirus. Conform onze algemene
voorwaarden dien je de annuleringskosten te betalen die op het moment van
annuleren van toepassing zijn. De hoogte van de annuleringskosten tref je in
de algemene voorwaarden op onze website. Ivm het coronavirus hebben wij de
lengte van de annuleringsperiode verzacht.
Heb je elders een annuleringsverzekering afgesloten, neem dan contact op met uw
verzekeraar over het eventueel annuleren in verband met het Coronavirus. De
voorwaarden hiervoor verschillen per verzekering.
Aangepaste reserveringsvoorwaarden in geval van annulering
Ivm de onzekerheid hebben wij reeds de lengte van de annuleringsperiode verzacht.
Hierbij is de annuleringsperiode verzacht naar “tot 6 weken voor aanvang vd
gereserveerde periode". Door ons wordt het volgende in rekening gebracht, bij
annulering:
- tot 6 weken voor aanvang van de gereserveerde periode 25% van de totaalsom;
- tot 4 weken voor aanvang van de gereserveerde periode 75% van de totaalsom;
- vanaf de 4e week voor aanvang van de gereserveerde periode behouden wij ons
het recht voor u de gehele totaalsom in rekening te brengen.
Resterende betaling / eindafrekening
Het totaal door u verschuldigde bedrag voor de reservering dient (ipv 8 weken) nu 6
weken voor aankomst aan ons te zijn overgemaakt.

Wat is mogelijk op en rondom de camping in deze coronatijd
In de meeste sectoren (horeca, toerisme) wordt nog overlegd over de exacte
voorschriften. Ook zullen sommige regels waarschijnlijk nog afgezwakt worden vanaf
21 juni, als fase 3 van de versoepeling ingaat. Onderstaande informatie zal dus
blijven veranderen, maar dit is er nu bekend:
- Sanitairgebouwen zijn geopend
- Zwembad en glijbaanbad zijn geopend
- Ons enorm ruime rivierstrand en de heerlijke rivier kent geen beperkingen.
- Ligbedden op zandstrand is mogelijk op 1m afstand (desinfectiemiddelen
aanwezig).
- Horeca VIN&FOOD is open, de beide terrassen zijn ruimer opgezet.
- Snackerie: pizza-afhaal en grotere snackvolumes is op bestelling & tijd.
- Animatie: een zo compleet mogelijk animatieprogramma van Evert-kidsclub tot
diverse sport- & spel-activiteiten in de buitenlucht. (geen grote publieke activiteiten.)
- Het vertrouwde excursie-aanbod van oa kanotochten, paardrijden, markten,
wijnproeverij, wandelingen, etc. is ook mogelijk.
(Mondkapjes zijn in Frankrijk niet verplicht: niet op straat, in het park, op het strand of
andere plekken in de buitenlucht. Wel zijn mondkapjes verplicht in het openbaar
vervoer en musea.)
De algemene richtlijnen voor corona in Frankrijk (‘de barrière-regels’) zijn bijna gelijk
aan die in Nederland en België: thuisblijven als je je ziek voelt, in je elleboog niezen,
vaak je handen wassen, papieren zakdoekjes gebruiken, geen lichamelijk contact bij
begroetingen en 1 meter afstand houden.
Ziektesymptomen moeten direct gemeld worden bij de receptie. Op La Vallee Verte
zullen bij alle voorzieningen ruim voldoende desinfecterende handgels geplaatst
worden. Ook wordt de frequentie van schoonmaak verhoogd in oa de
sanitairgebouwen.
(Wijzigingen onder voorbehoud).

