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Welkom op Le Vallon des Oiseaux, een verscholen paradijsje 

in de Provence. Geniet van het naturisme in alle rust en 

vrijheid op onze prachtige camping. 

 

Gastvrij 

Le Vallon is een Frans-Nederlandse camping waar gastvrijheid 

centraal staat. De sfeer is informeel en persoonlijk. Op Le Vallon 

kom je tot rust en kun je jezelf zijn. We doen alles om jou een 

heerlijke vakantie te bezorgen.  

 

300 dagen zon 

Le Vallon ligt op 350 meter hoogte, midden in de natuur, aan de voet van een Middeleeuws dorpje. Het 

heerlijke Zuid-Franse klimaat zorgt voor lange zonnige dagen en lekkere koele nachten. 

 

Natuurlijke luxe 

Laat je verrassen door de ruime plekken met natuurlijke luxe. Le Vallon is autovrij met kampeerplekken in de zon, 

in het dennenbos, tegen de berg of in de vallei.  

 

Zwembad met uitzicht 

Ontspan in het mooie, grote zwembad met uitzicht op de vallei en de bergen. Elke dag is er vers brood en groente 

uit eigen moestuin. Neem een drankje in de bar, eet mee op het terras onder de druivenranken.  

 

Fietsen, wandelen, running 

Le Vallon is een camping voor mensen die genieten van rust, ruimte en bewegen. De camping ligt aan een 

nationale fietsroute, een ideale uitvalsbasis om de Haute-Provence te ontdekken. Bijna elke dag is er wel een 

gezellige Provençaalse markt in de omgeving. We organiseren regelmatig wandeltochten. 

 

Dit biedt Le Vallon des Oiseaux: 

• Geasfalteerde toegangsweg 

• Autovrije camping 

• Sfeervolle terrassen met mooi uitzicht 

• Verwarmd zwembad, peuterbad 

• Excursies en activiteiten 

• Restaurant (eenvoudig) en afhaalmaaltijden 

• Verhuur van chalets en mobilhomes 

• Tafeltennistafels en fitness-toestellen 

• Gezamenlijke barbecue-plaats 

• Invalidentoilet 

• Kinderstoel en aankleedkussen gratis beschikbaar, 

campingbedje tegen vergoeding 

• Speelwerktuigen voor de kinderen 

• Volleybalveld 

• Professionele wasmachine 

• Jeu-de-boules baan met verlichting 

• Iedere morgen vers brood in het seizoen 

• Vrieskist voor koelelementen (gratis) 

• Watertappunten en buitendouches over het hele 

kampeerterrein 

• Gratis warme douches in de toiletgebouwen 

• Let op: de receptie is geopend van 8.00 tot 13.00 

uur en van 16.00 tot 19.00 uur. Van 13.00 tot 

16.00 uur houden we siësta. 

Openingstijden in 2023: 

• Camping: van 29 april tot 30 september 

• Zwembad en restaurant: van 15 mei tot 15 

september 

 

• Afhaalmaaltijden: van 1 mei tot 30 september 

• Vers brood: van mei tot september, afhankelijk 

van de bezetting van de camping 

Le Vallon des Oiseaux – Centre Naturiste 
Jouw gastvrouw: Amanda Pasma 

 
Camping Le Vallon des Oiseaux - 04110 Reillanne – FR 

tel.  00 33 4 92 76 47 33 (Nederlands gesproken) 

p/a Middenweg 116 – 1462 HK Middenbeemster - NL 

tel. 00 31 (0)6 46 10 69 68 (Alice en Nico) 
 

  



Tarieven in 2023 

 
Kamperen (per plaats en per nacht): Huuraccommodaties (per week): 

 1 persoon + tentje (max 2x2 m2) € 17,-- 

 1 of 2 personen   € 33,-- 

 3 personen   € 38,-- 

 4 personen    € 43,-- 

 5 personen    € 48,-- 

 6 personen    € 53,-- 

Hond (vaccinatiebewijs vereist)   €   4,00 

Elektra (beperkt) 4 ampère   €   4,00 

 

Kinderen tot en met 1 jaar gratis. Prijzen zijn inclusief één 

klein tentje voor de kleine kinderen, op dezelfde plaats. 

Extra kleine tentjes: € 10,-- per nacht. 

Vertrek voor 12 uur. Dieren aan de lijn (plastic zakje mee!). 

Eenvoudig chalet – 1 of 2 personen   € 420,-- 

Luxe chalet – 1 of 2 personen   € 630,-- 

Mobilhome – 1 slaapkamer – 1 of 2 personen € 540,-- 

Mobilhome – 2 slaapkamers – 1 of 2 personen € 570,-- 

Mobilhome – 2 slaapkamers – 3 personen  € 630,-- 

Mobilhome – 2 slaapkamers – 4 personen  € 690,-- 

Mobilhome – 2 slaapkamers – 5 personen  € 750,-- 

Mobilhome – 2 slaapkamers – 6 personen  in overleg 

 

Schoonmaakkosten € 35,-- (verplicht). Huurperiode van 

zaterdag 12 uur tot zaterdag 10 uur. Alle huurprijzen 

inclusief het aantal vermelde personen, gas, elektra. 

Lakens, slopen, handdoeken en theedoeken zelf 

meenemen (details op de website). Geen dieren 

toegestaan in de huur-accommodaties.  

• Alle prijzen zijn inclusief toeristenbelasting 

• Autovrije camping, uitladen/inladen bij aankomst/vertrek toegestaan 

• Legitimatie verplicht: FFN/IFN kaart of paspoort/rijbewijs 

• In het voor- en naseizoen zijn de faciliteiten en services in beperkte mate beschikbaar 

• Tip: sluit een annuleringsverzekering af 

Kortingen 

• 20% in het voor-en naseizoen: van 29 april tot 27 mei 2023, van 19 augustus tot 30 september 2023 

• Het hele seizoen (camping en huur): 10% extra korting bij 28 aaneengesloten dagen, 15% bij 42 dagen of meer, 20% 

bij 56 dagen of langer 

• Geen korting op elektriciteit, honden en schoonmaakkosten van mobilhomes en chalets 

Reserveren 
• Vul het formulier in op onze website: www.levallon.com  

• Je kunt ook telefonisch reserveren via ons Nederlandse telefoonnummer: 00 31 (0)6 46 10 69 68 (Alice en Nico). 

Spreek eventueel duidelijk je naam en telefoonnummer in, wij bellen je dan zo snel mogelijk terug. 

Betalen 
Bij reserveren is vooraf betalen verplicht, het is de enige manier om verzekerd te zijn van een plaats. Wacht met betalen tot je 

van ons de bevestiging krijgt met jouw betaalschema: 

• 3 weken na ontvangst van de bevestiging betaal je 50% van het totale reserveringsbedrag 

• 4 weken voor aankomst betaal je de rest 

• Op de camping: je betaalt elke ochtend contant de extra’s van de dag daarvoor (zoals snacks, drankjes en maaltijden) 

• Indien de betalingen niet door ons worden ontvangen binnen de gestelde termijnen, kunnen wij niet instaan voor de 

beschikbaarheid van de gereserveerde plaatsen 

Uitzonderingen:  

• Kom je voor het eerst bij ons kamperen? Dan betaal je alleen de eerste aanbetaling van 50%. Dit geldt NIET voor 

de huur van mobilhomes en chalets. 

• Last-minute reserveringen (één week of minder voor de aankomstdatum): betaal contant op de camping. 

• Verschuldigde bedragen die niet per bank zijn voldaan betaal je de namiddag voor vertrek contant. 

 

O ja…. 
• Vergeet niet het reserveringsnummer te vermelden bij betalingen via de bank 

• Neem alle ontvangen correspondentie mee naar de camping 

• Op de camping kan alleen contant betaald worden. Betalen met betaalpas of creditcard is niet mogelijk. In de 

naburige dorpen kan contant geld worden opgenomen. 

 

Wij wensen je een heel fijne en zonnige vakantie toe. 

 
W: www.levallon.com  E: info@levallon.com 

Bank (IBAN): NL 64 RABO 038 22 01 310 (SAS Le Vallon des Oiseaux) 


