Starter Kit
Yelloh ! Village Le Ridin****
Lieu dit Mayocq
80550 Le Crotoy
Tel : 03.22.27.03.22
GPS-coördinaten : 50.23905/ 1.63182
toegang tot de camping:
Vanuit Parijs, Reims, Amiens, Calais, Brussel en Amsterdam: Snelweg A16 - afrit 23 Abbeville Nord.
Richting Le Crotoy door de D40 en de D940. Bij de ingang van Crotoy, eerste rotonde rechtdoor, 2e rechts,
doen de 500m en Yelloh! Village Le Ridin is aan de rechterkant. U bent gearriveerd!
Vanuit Rouen : A28 - afrit 1 Baie de Somme- Le Crotoy. Vervolgens neemt u de richting Le Crotoy door de
D40 en de D940. Bij de ingang van Crotoy, eerste rotonde rechtdoor, 2e rechts, doen de 500m en Yelloh!
Village Le Ridin is aan de rechterkant. U bent gearriveerd!
Voor vertrek, vergeet niet om te controleren:
- Vehicle (banden, levels, verlichting ...)
- Je eerste hulp kit
- Als u in een tent, caravan ... vergeet niet uw apparatuur (sardines, banden, de elektrische aansluiting,
verlenging ...)
Noodnummers: medische noodgevallen : 15
Politie : 17
Brandweer : 18
Wij herinneren u eraan dat:
- Sites zijn beschikbaar vanaf 14u op de dag van aankomst
- De huisjes zijn beschikbaar vanaf 16u op de dag van aankomst
- De Villa is beschikbaar vanaf 15u op de dag van aankomst.
In geval van late aankomst, bel ons dan vóór 17u op 03.22.27.03.22 overeenstemming te bereiken over
een regeling om sleutels te verzamelen.
- Bij aankomst wordt een borg te betalen:
- voor cottages: een cheque van € 130 (stacaravan) en een 2 70 € (schoonmaak einde van het
verblijf)
- Voor de Villa: een cheque van € 600 (stacaravan) en een 2 100 € (schoonmaak einde van het verblijf)
- Voor locaties: € 20 voucher voor de badge van de werking van de barrière
Als u vroeg aankomt, raden wij aan:
- Ga iets eten bij Le Mayocq tegenover de camping Yelloh! Village Le Ridin (plaats Mayocq Le Crotoy 09
82 34 57 59) (easy parking voor caravans en campers)
- Als u een ritje op de Crotoy haven te nemen voor een voorproefje van het station of een ritje naar het
strand van la Maye, die is gelegen op 1 km na de ingang van de camping
Tijdens de reis:
- Neem een pauze om de 2 uur
- Volg het verkeer te luisteren naar 107.7 FM

Veilige reis.

De Yelloh Village Le Ridin**** Team

