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Bevrijd ‘laat het los, laat het gaan’ zingt de sneeuwkoningin. Wij ook!
Geen goede weergave? Bekijk dan de online versie

Camping naturiste Les Lauzons
Na de storm komt zonneschijn…

Bevrijd ‘laat het los, laat het gaan’ zingt de
sneeuwkoningin. Wij ook!
Enthousiast en met groot plezier ontvangen we u vanaf 5 juni op Les Lauzons.
Ons departement Alpes de Haute Provence is een van de departementen in Frankrijk die het
minst zijn geraakt door Covid-19. En wel zodanig dat de markt in Forcalquier het recht heeft
gekregen te heropenen vanaf 20 april dat wil zeggen drie weken voor het einde van de
lockdown. Wij zetten alles in het werk zodat dit seizoen zo goed als mogelijk zal verlopen voor u
en voor ons, met respect en zorg voor de gezondheid.
De hygiënerichtlijnen zijn aangepast (gemeenschappelijke ruimten, verhuurlocaties) om u
zekerheid te bieden tijdens uw verblijf. Maar zonder uw inzet zijn onze inspanningen nutteloos.
Het is onze gezamenlijke verantwoordelijkheid.

LAAT JE VERLEIDEN EN
BOEK!

Deze buitengewone situatie zal zeker ook aanpassingen vragen betreffende onze service en
activiteitenprogramma.Uiteraard zijn wij gedwongen de hygiëneregels te respecteren voor de
gezondheid van iedereen.
Evengoed zullen het zwembad, de winkel, het restaurant en de bar geopend zijn.
David, trouw op zijn post als entertainer, zal zoals elk jaar weer iets uitdenken om u het beste te
bieden. Gezelligheid staat bij ons voorop!
Alles bij elkaar: dit seizoen wordt zonnig het belangrijkste in deze tijd en de mogelijkheid u een
hap frisse lucht te kunnen bieden en om je geest te bevrijden. De rest is maar bijzaak.
Tot snel!
Cyril, Lydia en het hele team van Les Lauzons.
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camping les lauzons, campagne de Briasse 04300 Limans
00 33 4 92 73 00 60
www.camping-lauzons.com

Geen informatie meer ontvangen van dit bedrijf.
Naar aanleiding van een aanvraag, een reservering of een verblijf sturen wij u deze mail. Door de wet n° 78-17 van 6
januari 1978 voor informatiek en vrijheid, heeft u het recht uw gegevens in te zien of te wijzigen. Als u gegevens wilt
wijzigen of verwijderen, stuurt u dan een mail naar: leslauzons@wanadoo.fr.
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