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Van 7 april tot en met 5 november verwelkomen wij u
graag op onze camping van 4,5 hectare! Geniet van
onze mooie streek!

Eigenaars van campings
Yelloh! Village Le Ridin

THUIS !
Welkom

Wij zorgen
voor u!

Isabelle et Cédric

Voor een heerlijke vakantie ben je hier aan het juiste
adres! Een betoverende omgeving, de Baai van de
Somme, en onze Authentieke 4-sterrencamping met 162
staanplaatsen van toeristenklasse, voorzien van alle
comfort die er alles aan doet om uw leven gemakkelijker
te maken. Naast deze Yelloh! Passeer, maak verbinding
met onze applicatie, alle informatie over diensten,
ideeën voor uitstapjes, tips & nieuws om uw verblijf tot
een succes te maken. Dus... goed lezen en goed verblijf.



Elk van deze campings is anders, heeft een eigen ziel, een eigen, unieke sfeer ... opdat ons thuis
ook en vooral uw thuis zal zijn.

Onze Yelloh! Village zijn plekken waar vakantie wordt gehouden, plekken waar elke dag weer

 
duizenden kleine attenties worden opgebouwd, afhankelijk van het humeur, het weer, de 
bestemming en ook van u!

Elk uur doen wij iets anders, elke week, elk seizoen betekent een nieuwe uitdaging voor ons. 
Wij vormen, polijsten, improviseren, creëren de voorwaarden voor uw geluk, met één enkel
 
doel: u samen, rustig, vol energie, gelukkig te zien ... met z’n tweeën, met de hele familie of met 
vrienden.

Daarin en daarom definiëren wij ons graag als scheppers: scheppers van puur geluk. 

ELK VAN ONZE CAMPINGDORPEN IS ANDERS EN TOCH HEBBEN ZE 
ALLEMAAL DEZELFDE PASSIE: HET GELUK VAN DE VAKANTIEGANGERS. 

 Elk Yelloh! Village is uniek 

WIJ ZIJN DE

SCHEPPERS
VAN PUUR GELUK



Babette

De ambachtslieden van Ridin
wensen u een goed verblijf!

Dorothée AnthonyAméline

Sitebeheerder
Magali

Première van de receptie
First reception

Hoofd huishoudster

Julie

Technisch manager

Hoofd huishoudster

Marie
Webmanager - Receptieafdeling

Jason
Agent voor groene ruimten

Paul
Technisch officier

Huishoudster
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ON A OUBLIÉ LES COURSES !

AMUSONS-NOUS

Deel de mooiste momenten op de
camping met alle activiteiten!

10
NOTRE NID DOUILLET

huuraccommodaties, staanplaatsen en
villa's om met z'n tweeën, met familie
of vrienden van te genieten.

LE CHECK OUT

ET SI ON VISITER ?

UNE URGENCE ? PAS DE PANIQUE

ON SE DÉTEND !
SAMENVATTING

6
AUX PETITS SOINS POUR VOUS
Diensten

De kleine kruidenierswinkel, koekjes
voor het aperitief, een diner bij het
zwembad...

De supermarkt
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spelletjes, dat zwembad, de kinderclub

Huuraccommodaties, staanplaatsen,
villa's

13
Comment bien préparer son départ avec
tranquillité

Rentals, pitchs, Villa's

14
Ontdek de excursies die u kunt doen en de
ticketservice

De regio

15
Nuttige nummers
Noodgeval

16

CONSIGNES EN CAS DE
SUBMERSION MARITIME 
instructies in het geval van
maritieme onderdompeling

18
SOYONS RESPONSABLE
veiligheidsinstructies

20

21
LA PLAGE AVEC SON CHIEN
Het strand met je hond

24
CAMPING AU VERT
ecologie, onze engagementen

26
FAIS TON PLUS BEAU DESSIN
iets moois tekenen

27
LA FAMILLE YELLOH!
Yelloh! Village map

Yelloh! Village app
Ontdek alle informatie over de
camping

PROMENONS NOUS À VÉLOS OU À
PIEDS
fietspad/Crotoy-kaart

22
ON VA SE MARÉES !
getijden en blauwe vlag

APPLICATION YELLOH! VILLAGE



Een tafel reserveren in een restaurant
 
 

Taxi reserveren
 
 

Tennis court reserveren in Rue en in  Le
Crotoy

 
 

Boek een rit
 
 

Boek een kapper
 
 

Boek een massage
 
 

Boek een babysitterr

Om verbinding te maken met wifi:
Neem een   code bij de receptie

Maak verbinding met het WIFI-netwerk
Voer ID en wachtwoord in

Accepteer de voorwaarden die dan geldig zijn

Een zorgzame ontvangst

Door onze vele samenwerkingsverbanden kunnen wij
u vele activiteiten in de regio tegen gereduceerde
prijzen aanbieden. Kom je tickets ophalen! (lijst op
pagina 14, De Regio)

Location de vélos
Fietsverhuur
vanaf € 9 voor een halve dag, € 6 voor een aanhanger
(lening van helmen en kinderzitjes)

Elektrische fietsen vanaf 30€ per dag

Kinderfietsen vanaf €7 voor een halve dag

Elektrische
fietsen vanaf

20€!

Wasmunten
€5 wassen, €5 drogen, €1 wassen

 
 

 
Bruikleen van apparatuur
Strijkijzer en strijkplank, verrekijker, haardroger,
adapters, jeu de boules, bordspellen... (20€ borg)

Bij de receptie

Brievenbus
Vertrek van de post in de brievenbus van de camping
om 10 uur van maandag tot zaterdag)

 
 
 

 

Kluis 
Mogelijkheid om kleine kostbaarheden in bewaring te

geven bij de receptie..
 
 
 

Wifi 
1 gratis toegang tot staanplaats en huur van 1 tot 4
bloemen.
4 gratis toegangen in Premium

Ontbijtmanden bestellen
7,50€ per person

2023 - 6

Conciergerie

Ontdek al onze diensten



Royale en gastronomische gerechten, verkoop van
ijs, ter plaatse of om mee te nemen. Ontbijt,
halfpension, pension
compleet en groepsontvangst.

Bestel elke dag uw brood en gebak, de dag ervoor voor 18 uur op
de Yelloh! Dorp.

Slagroom op bestelling leverbaar
Fles lokaal appelsap te koop

De bakkerij

Voor een ontbijt of een aperitief met vrienden! Eten,
regionale producten, ansichtkaarten, souvenirs....

De kleine winkel

Receptie, winkel en bakkerij

1/2 bord:
30€/volwassene

Reserveringen
09 84 57 16 59  - 06 58 87 03 04
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Het bord
VAN DE EIGENAAR

De ch'ti of de beroemde

Picardische snaar

Anthony & Lydia

VERWEN UW SMAAKPAPILLEN

RESTAURANT - BAR - VENTE A EMPORTER

MIAM
MIAM

LE MAYCOQ - Tegenover de camping
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Gratis
kinderclu
bs voor
alle
leeftijden

Profiteer van de miniclub in het hoogseizoen, de club is
gratis. Download de Yelloh! Dorp.

De kinderclub is geopend van 10 juli tot 25 augustus 2023.
10.00 uur 12.00 uur

Animations

INFO EN REGISTRATIE OP
DE APP

CAMPING LE RIDIN
YELLOH! LIST

Steek de baai over met een gids

Neem de vele fietspaden

Proef zeekraal en andere lokale
producten

Bewonder de verschillende facetten
van de Baie de Somme

Ontmoet vanaf 9 juli elke zondag om 18.00 uur voor een
vriendelijk welkomstdrankje! Bekijk de vele activiteiten op
de app!
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Uw vakantie begint hier!
Een veelheid aan activiteiten voor het hele gezin

Kom genieten van ons verwarmde zwembad en
peuterbad.
Geopend van half mei tot half september.

Het binnenzwembad is geopend van juli tot 5
november.

Verwen uzelf en kom tot rust in onze
fitnessruimte op de bovenverdieping.

Aquatische ruimtes

Équipements sportifs

Om hygiënische redenen is het dragen van een
badpak en douchen verplicht.

Voor kinderen onder de 2 jaar is het aan te raden
een luier te dragen (te koop in de kleine winkel).
Het dragen van de armband die u bij aankomst is
uitgedeeld, is verplicht.

Kinderen staan   onder toezicht van ouders.

De binnenspeeltuin
Zoek in de schuur een overdekte speelruimte
voor kinderen. Glijden, hindernis, klimmen!

Kinderen vallen onder de verantwoordelijkheid
van de ouders.

De buitenspeeltuin
Of u nu een jeu-de-boulesliefhebber bent of een
pingpongprof, een voetbalspeler op het veld,
profiteer van onze sportactiviteiten!



Les Courlis
Een eigentijdse en nette sfeer
Les Mésanges
Ideaal voor koppels of gezinnen met tieners dankzij de 2 badkamers!
Les Aigrettes
Ruime accommodatie tegen betaalbare prijzen voor gezinnen
Les Mouettes
Profiteer bij regenachtig of zonnig weer van het halfoverdekte terras
Les Bernaches PMR
Maximale ruimte. Geschikt voor mensen met beperkte mobiliteit of
gezinnen met kleine kinderen
Les Grives
Ruime accommodatie tegen betaalbare prijzen
Les Vanneaux
Profiteer bij regenachtig of zonnig weer van het halfoverdekte terras

Les Spatules 
Ideaal voor grote gezinnen met zijn 3 slaapkamers en 2 badkamers
Les Avocettes 
Met familie of vrienden, iedereen heeft zijn eigen kamer!
Les Hérons 
Comfortabele accommodatie tegen een betaalbare prijs Comfortabel

Les Tadornes
Ideaal voor duetten of solo's!
Coco Sweet
Een onverwachte ruimte voor een zeer lage prijs met de
charme van slapen in een tent

Premium zwanen met
of zonder SPA

Geniet van de privé spa op het
terras!

ONZE ONTDEKKING
ACCOMMODATIE

Premies

De huisjes met 2 slaapkamers

De huisjes met 3 slaapkamers

2023 - 10

Ons schot

Huisjes met 1 slaapkamer

Verhuur

LEGENDES

4 bloemen
3 bloemen
2 bloemen



Staanplaatsen met privé sanitair

Grotere locatie. Water, elektriciteit 6 ampère, picknicktafel,
barbecue + eigen badkamer met wc, douche, wastafel, gootsteen,
koelkast en radiator. + Wi-Fi-verbinding aangeboden.

2023 - 11

Met water, elektra 6 ampère, afvoer afvalwater
+ picknicktafel en gratis wifi.

Met water, 6A-elektriciteit en afvalwaterafvoer. Wi-Fi-verbinding
aangeboden.

De sleuven

Staanplaatsen zonder elektriciteit

In een tent, caravan of camper. Wi-Fi-verbinding aangeboden.

Leegplaats voor campers achter het restaurant.

De sleuven

De sleuven

EEN GENOT OM MET Z'N TWEEËN VAN TE GENIETEN, MET FAMILIE
OF VRIENDEN

162 plaatsen: 77 stacaravans, 43 recreatieplaatsen,
42 plaatsen

De Yelloh! Village Le Ridin is:



Huur een huis met typische Picardische charme, in de Baie
de Somme, ingedeeld 4 sleutels door Clévacances.

Tegenover de camping, het hele jaar beschikbaar

Voor 8 personen

La Villa du Ridin

Ma maison en Baie

Een mooie tuin, een groot terras op het zuiden met
tuinmeubelen, barbecue, ligbedden en een parkeerplaats.
Betaald parkeren op straat.

Voor 6 personen

In Le Crotoy, vlakbij de haven

Telefonisch reserveren op +33(0)3.22.27.03.22 of www.campingleridin.com

HET HELE

JAAR
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De villa's



VOOR EEN RUSTIGE START
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Schone en opgeruimde
vaat
keuken opruimen
Vaatwasser geleegd

Koelkast geleegd
Thermostaat op 1

Reinig de vloer Dekbedden opgevouwen op
het bed. Indien lakens en
handdoeken aanwezig zijn in
de "ELIS" tas

Reinig de badkamer
(douche, wastafel)
Prullenbakken legen

Schone toiletten
Prullenbakken legen

Soort
Leeg de prullenbak

Zorg ervoor dat u bij ventilatie de
verwarmingen uitschakelt laat bij
regenachtig weer de ramen dicht

Dekbedden opgevouwen op
het bed. Indien lakens en
handdoeken aanwezig zijn in de
"ELIS" tas

Schone en opgeruimde
vaat
keuken opruimen
Vaatwasser geleegd

Soort
Leeg de prullenbak

Eindschoonmaak optie?

Heeft u gekozen voor de optie eindschoonmaak? Denk nog steeds aan...

Tot het einde genieten? Ga met het schoonmaakpakket met een gerust hart de deur uit! (95€ in stacaravans, 50€ voor de privé badkamer en 160€
voor de villa's)

Vertrektijden
In verhuur 10.00 - 10.00 uur
Vervanger 12.00 - 12.00 uur

Zorg ervoor dat u bij ventilatie de
verwarmingen uitschakelt laat bij
regenachtig weer de ramen dicht



Maison de la Baie de Somme
Somme Baai Huis

Chemin de fer de la Baie
Baai Spoorweg

Parc du Marquenterre
Marquenterre-park

Bagatelle 
kleinigheid

Randonature
Hiking

Promenade en bateau
Boot-rit

Accrobranche
boom klimmen

Cinéma

Lanchères 23km

Le Crotoy 2km

Saint-Quentin 6km

Merlimont 20km

Le Crotoy 2km

Le Crotoy 2km

Saint Valéry 20km

Abbeville 20km
Quend 16km
Fort Mahon 17km

De Hauts de France bieden u een uitzonderlijke kustlijn
van 190 km, kom en ontdek onze prachtige streek!
Natuurparken, historisch en cultureel erfgoed en
genereuze gastronomie wachten op u in een warm en
authentiek kader.

Musée Picarvie
Picarvie-museum

 
Musée de l'aviation Caudron

Luchtvaartmuseum Caudron
 

Visite du Beffroi de Rue
Bezoek aan het Belfort van Rue

 
Jardins de Valloires

Valloires-tuinen
 

Chapelle Saint Esprit
Heilige Geest Kapel

 
Cité médiévale

Middeleeuwse stad
 

Nausicaa
 

Golf
 

Casino

Haal je tickets met korting op bij de receptie of bestel ze via de app

Ontdekken

Saint Valéry 20km

Rue 5km  

Rue 5km

Argoules 18km

Rue 5km

Saint Valéry 20km

Boulogne sur mer 75km

Belle Dune 16km 

Cayeux sur Mer 16km
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Een kort overzicht
voor een grote kom natuur

MAANDAG DINSDAG WOENSDAG

DONDERDAG VRIJDAG ZATERDAG

Fort-Mahon-Plage (avril à
septembre) 

Le Crotoy (juin à
septembre)

Cayeux-sur-Mer 

Quend-Ville
Berck-Plage

Saint-Valéry-sur-Somme

Abbeville
Quend-Plage (juin à

septembre)

Fort-Mahon-Plage
Le Crotoy

Rue

ZONDAG

Saint-Valéry-sur-Somme

Découvrez les saveurs locales
To discover 

Crécy en Ponthieu
Quend Plage (juin à

septembre)



Restaurant Pause en Baie

Restaurant Le Carré Gourmand

Restaurant Le Mascaret

Boulangerie - Pâtisserie Thillard

Boucherie - Charcuterie

32 rue de la Porte du Pont, Le Crotoy

Urgences
Noodgeval

Gendarmerie 
Politie

Pompiers 
 Brandweer

Urgence Européenne
Europe noodgeval

Centre anti-poison
Gifcentrum

Cabinet médical
Medische praktijk

Pharmacie
Apotheek

Dentiste P.Monnier
Tandarts

Infirmière C.Lefevre
Verpleegster 

Vétérinaire
 Dierenarts 

Cabinet Kinésithérapeute

Aéroport
Luchthaven

Location de voiture Carrefour
Autoverhuur

Route de l'aéroport, Tillé

Rue du Moulin, Rue

1 bis Rue de la Réunion, 80550 Le Crotoy

12 Rue du Colonel Tétart, 80120 Rue

34 Rte du Crotoy, 80120 Rue

03 22 27 09 15

03 22 25 00 63

03 22 25 01 34

0892 68 20 66

09 80 98 32 35

Carrefour Contact
rue du 8 mai 1945, Le Crotoy

 

Auchan
28 rue de la porte de Becray, Rue

 

Carrefour Market + Drive
rue des Moulins, Rue

 

Lidl
34 route du Crotoy, Rue 

03 22 27 46 72
53 rue de la Porte du Pont, Le Crotoy

03 22 28 78 61
800 rue de la Maye, Le Crotoy

03 22 27 19 66
5 rue Carnot, Le Crotoy

1 bis rue de la Réunion, Le Crotoy

8 avenue Gaston Caudron, Le Crotoy

03 22 24 24 24

Office de tourisme

Taxi J.N.Sevel
Taxi

LC-Taxi
Taxi

Gare de Rue 
Rue Station

Gare de Noyelles s/mer

Supermarchés
Supermarkt

Noyelles Station

VVV-kantoor 15

17

18

112 / 114 / 115

03 20 44 44 44

03 22 29 43 50

03 22 23 62 65

06 16 66 01 93

06 12 97 45 51
78 rue de la bassée, Le Crotoy

rue du 8 mai, Le Crotoy

1 rue Carnot, Le Crotoy

36 65

36 65

Geniet van het
landschap tijdens een
paardrijtocht op de
baai! Voor jong en oud,
informatie bij de
receptie!
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Bruikbare informatie

06 80 23 93 43
1 Bis Rue Carnot, 80550 Le Crotoy

03 22 27 09 20

03 22 27 81 28
41 Rue de la Prte du Pont, 80550 Le Crotoy

https://www.google.com/search?q=v%C3%A9t%C3%A9rinaire+le+crotoy&tbm=lcl&sxsrf=AJOqlzV3aACf1Js-9a8nxoisJPizM1_-ww%3A1675852653211&ei=bXvjY_y6DLGDkdUPxYqGoAg&llpgabe=CgkvbS8wZmNkZzY&oq=v%C3%A9t%C3%A9rine&gs_lcp=Cg1nd3Mtd2l6LWxvY2FsEAMYAjIFCAAQgAQyDQgAEIAEELEDEMkDEAoyBQgAEJIDMgUIABCSAzIHCAAQgAQQCjIHCAAQgAQQCjIHCAAQgAQQCjIHCAAQgAQQCjIHCAAQgAQQCjIHCAAQgAQQCjoECCMQJzoLCAAQgAQQsQMQgwE6CAgAEIAEELEDOggIABCxAxCDAToECAAQQzoHCAAQsQMQQzoKCAAQsQMQyQMQQ1C-B1jqEmCCLGgCcAB4AIABWogBmQWSAQE5mAEAoAEBwAEB&sclient=gws-wiz-local#
https://www.google.com/search?q=cabinet+kin%C3%A9+rue&tbm=lcl&sxsrf=AJOqlzXk4WFl_mrBxSrTD8fLxnq5zZWSWw%3A1675852744795&ei=yHvjY5abMLCakdUPw9OG4AY&ved=0ahUKEwiWn7L83YX9AhUwTaQEHcOpAWwQ4dUDCAk&uact=5&oq=cabinet+kin%C3%A9+rue&gs_lcp=Cg1nd3Mtd2l6LWxvY2FsEAMyBQgAEIAEMgUIABCABDIFCAAQgAQyBQgAEIAEMgUIABCABDIFCAAQgAQyBQgAEIAEMgUIABCABDIFCAAQgAQyBQgAEIAEOgcIIxDqAhAnOgQIIxAnOgQIABBDOgsIABCABBCxAxCDAToHCAAQsQMQQzoICAAQgAQQsQM6EAgAEIAEEBQQhwIQsQMQyQM6EAgAEIAEEBQQhwIQkgMQuAQ6CwgAEIAEELEDEMkDOgsIABCABBCSAxC4BDoICAAQgAQQyQM6BQgAEJIDOgoIABCABBANEMkDOgoIABCABBANEJIDOgcIABCABBANOgcIABANEIAEOggIABCABBCSAzoCCCZQ4wRY4SdgiSloB3AAeACAAdoBiAGeD5IBBjE4LjMuMZgBAKABAbABCsABAQ&sclient=gws-wiz-local#
https://www.google.com/search?q=location%20voiture%20carrefour&oq=location+voiture+carre&aqs=chrome.0.0i433i512j46i20i175i199i263i512j46i175i199i512l2j0i512l2j46i175i199i512l2j0i512l2.4199j0j4&sourceid=chrome&ie=UTF-8&tbs=lf:1,lf_ui:4&tbm=lcl&sxsrf=AJOqlzUKPUrKkOwVDQfIZmxVwrp6itsJig:1675853023596&rflfq=1&num=10&rldimm=1500557708088417124&lqi=Chpsb2NhdGlvbiB2b2l0dXJlIGNhcnJlZm91ciIDiAEBSK3puNSxr4CACFowEAAQARACGAAYARgCIhpsb2NhdGlvbiB2b2l0dXJlIGNhcnJlZm91cioGCAMQABABkgERY2FyX3JlbnRhbF9hZ2VuY3mqAVcKCS9tLzBkcmwxdAoHL20vMGs0ahABGh8QASIbKHOS7nc66V7FuxN9RN6yd7zoeV-IIB70mum5Kh4iGmxvY2F0aW9uIHZvaXR1cmUgY2FycmVmb3VyKAQ&ved=2ahUKEwjR-aqB34X9AhWhQEEAHdjnCFEQvS56BAgTEAE&sa=X&rlst=f#
https://www.google.com/search?q=centre+anti+poison+lille&oq=centre+anti+po&aqs=chrome.0.0i355i512j46i175i199i512j0i20i263i512j0i10i433i512j69i57j0i20i263i512j0i512l3j46i175i199i512.3175j0j9&sourceid=chrome&ie=UTF-8#
https://www.google.com/search?q=boucher%20crotoy&oq=boucher+crotoy&aqs=chrome..69i57j0i13i512j0i8i13i30i625l5j0i8i13i30.2336j1j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8&tbs=lf:1,lf_ui:10&tbm=lcl&sxsrf=AJOqlzW6q6Kax0pgawfv4Vbbza1KLQbMyg:1677079893736&rflfq=1&num=10&rldimm=14024769218532241864&lqi=Cg5ib3VjaGVyIGNyb3RveUjx_5_k5YCAgAhaHBAAGAAYASIOYm91Y2hlciBjcm90b3kqBAgDEACSARFidXRjaGVyX3Nob3BfZGVsaaoBMBABGh8QASIbgJPvJd1iu7k7ccQRECMRWg8dVV2Wz15OE0mnKgsiB2JvdWNoZXIoBA&phdesc=smcoLiY_Le4&ved=2ahUKEwikw826uan9AhWSQaQEHcZKC0UQvS56BAgVEAE&sa=X&rlst=f#
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Beperk het geluid vanaf 22.00 uur, respecteer ieders slaap en rust
door het volume van je muziek en je televisie lager te zetten.
Watergevechten en wilde kampvuren zijn verboden
Roken is verboden in openbare ruimtes (receptie, bar-brasserie,
kruidenierswinkel, toiletten en wasserette)
Het is verboden te roken in de stacaravans

Dieren

Verkeer toegestaan   tussen 08.00 uur en 22.00 uur aan 10 km/u
Uw voertuig dient op uw staanplaats geparkeerd te worden

Dieren dienen aangelijnd te zijn
Uitwerpselen moeten worden opgehaald (zakken bij de receptie)
Dieren mogen niet alleen op de camping worden achtergelaten,
noch buiten worden vastgebonden
Honden van de 1e en 2e categorie zijn verboden op de camping

Bezoekers dienen zich te melden bij de receptie en hun voertuig op
de parkeerplaats achter te laten
De douches zijn gereserveerd voor campers en caravanners.
Bezoekerstarief: € 6 per dag per persoon

De douche is verplicht
Badpak is verplicht
Zonaanbidders moeten worden vrijgelaten wanneer u vertrekt voor
de lunch
Het is verboden te eten, drinken en roken op de pooldecks
Niet spetteren, schreeuwen en rennen rond het zwembad of duiken
Kinderen vallen onder de verantwoordelijkheid van de ouders

Andere

Verkeer

Bezoeker

Zwembad

Autres

Visiteurs

Circulation

Les animaux

A la piscine

INSTRUCTIES
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Kampvuren zijn verboden
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Sirene geplaatst op het dak van de kerk geactiveerd door het
gemeentehuis
Geluidsvoertuigen: Gemeentepolitie
Campingmegafoon om de boodschap en instructies uit te zenden: blijf
kalm, verzamel op de verzamelplaats op de parkeerplaats tegenover
de ingang van de camping of in het beschutte gebied van de
gemeente volgens de richtlijnen gegevens

De parkeerplaats tegenover de ingang van de camping is de
verzamelplaats voor klanten en campingpersoneel

De dichtstbijzijnde gemeentelijke schuilplaats bij de camping wordt
aangeduid als de kerk van Crotoy

De oorzaak: Stormwaarschuwing met hoge getijcoëfficiënt - Breuk van de
kustduinengordel evenwijdig aan de schor

De gemiddelde beoordeling ligt rond de 5,50 van de NGF

Middelen om de bewoners van de camping te waarschuwen

Luister naar France Bleue Picardie 100.6 of France 3 Picardie

In geval van onderdompeling: Blijf kalm zodra het geluidssignaal
hoorbaar is. Ga te voet op pad zonder iets mee te nemen. Laat uw
voertuig daar achter. Ga naar de hergroeperingsplaats op de
parkeerplaats tegenover de ingang van de camping of schuil.

Instructies
in het geval van een MARIENE

ONDERDOMPELINGSWAARSCHUWING

Crisisgids

Préfecture : 0033 (0)3 22 97 80 80
Sous Préfecture : 0033 (0)3 22 20 13 13
Cabinet médical : 0033 (0)3 22 29 43 50
Docteur Marquilly : 0033 (0)3 22 27 07 77

Voor Europese noodgevallen: 112

Gendarmerie : 17
Gendarmerie de Rue : 0033(0)3 22 25 46 17
SAMU : 15 
Pompier : 18
GRDF : 0033 (0)8 00 47 33 33 
ERDF : 0033(0)9 72 67 50 80
Poste de secours SNSM / help station : 
0033 (0)3 22 27 82 82
Police municipal / municipal police : 
0033 (0)3 22 27 32 09

Contactpersoon in geval van nood

Camping le Ridin :

Mme Isabelle Waechter-Doudoux : 

Mr Cédric Waechter : 

       0033(0)3 22 27 03 22

      0033 (0)6 83 89 77 36

      0033(0)6 83 89 84 36

Locatie commandopost
gemeenschappelijk

Mairie / City hall : 12 rue du Général 
Leclerc à Le Crotoy - Salle du conseil 
Tél / Phone : 0033 (0)3 22 27 80 24
Responsable / Responsible : Le Maire
/ Mayor : Monsieur Evrard Philippe
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De stranden
MET JE HOND

STRANDEN VERDER NOORDEN
 

Quend-Plage: aangelijnd toegestaan   buiten de badzones.

Saint Quentin en Tourmont: geen beperkingen op het strand, bereikbaar via een lang voetpad.
Honden zijn niet toegestaan, zelfs niet aangelijnd, in het Parc du Marquenterre, geklasseerd als
natuurreservaat.

La Maye: bij de parkeerplaats linksaf, waar honden aangelijnd zijn toegestaan. Rechts ligt het
natuurreservaat Baie de Somme waar honden verboden zijn.

Le Crotoy: buiten de badzones, aangelijnd toegestaan   op de rest van het strand van Allée de la
Grève tot aan het strand van Maye.

ZUIDELIJKE STRANDEN

Saint Valery sur Somme: voor het strand en zwemmen zijn ze toegestaan   aan de lijn, maar
verboden op het kustpad.

Brighton: Toegestaan

La Mollière: Geautoriseerd

Cayeux sur Mer: aangelijnd op de promenade getolereerd. Aangelijnd toegestaan   buiten de
bewaakte badzone.

Ault, Onival: alleen toegestaan   op de esplanade en aangelijnd. Wil je de rit verlengen? Neem de
circuits van de Motte, de hutten, de Falaise.

Mers-les-Bains: Alleen toegestaan   op de esplanade en aangelijnd.
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Het water stroomt 3u30 voor vloed de geulen in.
Het getij stijgt twee keer zo snel als een voetganger.
Pas op voor zeemist, vooral bij mooi weer.
De zee kan stijgen van 5m tot 8m, afhankelijk van de
coëfficiënt.
Zwemmen is verboden buiten bewaakte en gemarkeerde
stranden. Pas op voor de "dekzeilen" waar u snel uw houvast
kunt verliezen en de stromingen die langs de kust lopen en
die kunnen voorkomen dat u het droge bereikt.
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Cayeux-sur-Mer stranden en
Berk aan zee

Jachthaven Saint Valery sur
Somme
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Om dit te doen, nodigen wij u uit om de volgende milieuvriendelijke instructies met ons op
te volgen:

- Beperk het waterverbruik

Ik draai de kranen dicht als ik het water niet gebruik

Bij een lek meld ik me bij de technische ploeg voor snelle interventie.

- Beperk het energieverbruik

Ik doe het licht en elektrische apparaten uit als ik niet aanwezig ben

- Optimaliseer afvalscheiding

Ik sorteer en recycleer mijn afval in de daarvoor voorziene containers.

Bij de receptie staan   sorteerbakken voor lampen en batterijen.

De containers staan   op het afvalgebied. (gelegen op de parkeerplaats voor de camping)

- Bevorder verantwoord inkopen

Ik geef de voorkeur aan aankopen met recyclebare containers

- Alternatieve vervoerswijzen voorstellen

Ik ben voorstander van fietstochten, ik zet de motor van het voertuig af als ik stilsta

Ik kan mijn elektrische voertuig aansluiten op de elektrische terminals op de Jules Noiret-
dijk in Le Crotoy.

Ik bied en gebruik carpoolen.

- Respecteer de leefomgeving

Ik respecteer en bescherm het milieu en de natuur

Het natuurgebied op 1 km van de camping is beschermd.

De stranden van Berck sur mer en Cayeux sur mer, en de jachthaven van Saint Valéry sur
Somme hebben een blauwe vlag.

Beschermde diersoorten zijn zeehonden, lepelaars, kluuten, wulpen, strandlopers en nog
veel meer... zorg goed voor ze!
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Isabelle et Cédric
Propriétaires du camping

Yelloh! Village Le Ridin

En met ons!
De Ridin is toegewijd

Bewust en jarenlang toegewijd aan respect voor ons milieu, het behoud van onze
natuur en onze leefomgeving, zetten we ons dit jaar opnieuw in met de Association
Baie de Somme Zéro Carbonne en Clef verte.
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