
Beste campervrienden,

 
 

Het is met plezier dat we u verwelkomen op Universal Camping

waar we hopen dat u een aangename vakantie zult hebben.

Hier vindt u alle informatie die nodig is voor een soepel verloop van

uw verblijf.

 
Als u meer informatie wilt, kunt u terecht bij de receptie. Het hele

team wenst u een uitstekende vakantie en staat tot uw beschikking

om uw verblijf tot een succes te maken.

 
Dank u voor uw vertrouwen,

 
Het team van Camping Universal



HÉ, JULLIE!

Dank u voor uw bestaan
kom op!

Je hebt gekozen voor je kleine stukje paradijs!



De camping ligt in Natura 2000

Hier heb je de kans om een grote diversiteit aan verschillende plant- en
diersoorten te observeren. We danken u voor het beperken van uw impact op het

milieu, zelfs tijdens uw vakantie, voor het welzijn van iedereen!

Wij verzoeken u vriendelijk:

- De natuur observeren en respecteren
- Behoud van flora en fauna

- Sorteer uw afval en doe het in de daarvoor bestemde containers
- Monitor uw waterverbruik

- Zorg ervoor dat u gebruik maakt van airconditioning of verwarming door uw
ramen en deuren gesloten te houden in de huur en alleen als je dat bent daar.

- Zet uw lichten uit

Bescherm ons
milieu



Cijfers
handige
telefoon

Noodgevallen: 112
Noodgevallen : 15
Brandweer: 18 of 04.66.60.27.27
Politie Secours: 17 of 04.66.24.50.27

Receptie Camping Universal: 04.66.24.41.26
Draagbaar in geval van nood 's nachts:
06.20.14.78.02

Ziekenhuizen
Centre hospitalier – Alès: 04.66.78.33.33
Bonnefon Clinic – Alès: 04.66.56.34.12
Centrum Hospitalier Bagnols s/Cèze: 04.66.79.10.11

Apotheken:
Barjac Apotheek: 04.66.24.50.71
Apotheek St Jean de Maruéjols: 04.66.24.42.21

Artsen
Dr. David – Barjac: 04.66.24.50.54 of 06.18.01.71.77
Dr. Gallot – St Jean de Maruéjols: 04.66.60.25.98
Dr. Roques–Saint Jean de Maruejols:04 66 85 25
19.
Verpleegsters – Saint Jean de Maruejols:
Cornesse kast : 04 66 24 70 17
Cabinet Coste: 06 32 95 82 87

Martin - de tandarts Serge Heilige Jean de
Maruejols van Gros: 04 66 24 45 71
Tandarts Poylecot Barjac: 09.73.65.68.87
Fysiotherapeut Barjac Max Fiol: 04 66 24 53 04
Kiné BarjacFred fenoll: 04 66 52 75 38
Osteopaat Barjac Marion Bofill: 07 87 57 38 40
Dierenartsen – Barjac: 04.66.24.57.43

 

Garages:
Garage du Stade - Renault – Barjac:
04.66.24.51.72
Garage Charmasson Citroën- St Jean de
Maruéjols: 04.66.24.40.17
Garage Renault - Saint Jean de
Maruejols:04 66 24 46 09

Stationsservices:
- Carrefour markt in Barjac
I- Intermarkt in Saint Ambroix
- Carrefour
(open 24 uur per dag betaling met
creditcard)

Geldautomaten: Crédit Agricole en Caisse
d'Epargne – Saint Ambroix en Barjac



reglement van
orde

1. Voorwaarden voor toelating:
Om toegang te krijgen tot, te kunnen vestigen en te kunnen verblijven op Universal Camping, moet u
geautoriseerd zijn door de manager of zijn vertegenwoordiger. Zij heeft de plicht het goede gedrag
en de orde van de Universele Camping te verzekeren en de naleving van de toepassing van deze
procedureregels te verzekeren. Het verblijf op de Universele Campground impliceert bepalingen van
deze Reglementen en een verplichting om deze na te leven. Bezoekers moeten zich bij aankomst bij
de receptie presenteren.
Het is aan de kampeerders/huurders om een geldige verzekering te hebben voor alle personen die
op hun terrein verblijven, zodat zij hun wettelijke aansprakelijkheid (civielrechtelijke
verzekeringsmaatschappij, FFCC, ANWB, ADAC, enz.) kunnen dekken. Een kopie van deze
verzekering zal worden gepresenteerd bij de receptie.

2. Politieformaliteiten (politiekaart – buitenlanders)
Iedereen die ten minste één nacht op de camping moet verblijven, moet eerst een identiteitsbewijs
overleggen aan de manager of zijn vertegenwoordiger en de door de politie vereiste formaliteiten
vervullen.

3. Installatie:
De tent, camper of caravan en de uitrusting ervan moeten worden geïnstalleerd op de aangegeven
locatie volgens de instructies van de manager of zijn vertegenwoordiger.

4. Receptie en boodschappen:
In juli en augustus zijn de receptie en de supermarkt geopend van maandag tot en met vrijdag en
op zondag van 8:30 tot 12:00 uur en van 14:00 tot 19:00 uur, op zaterdag van 8:00 tot 12:00 uur en
van 14:00 tot 20:00 uur. Voor en na het seizoen zijn de receptie en de supermarkt geopend van
10:00 tot 12:00 en van 15:00 tot 19:00.
Bij de receptie vindt u alle informatie over de diensten van de camping, de
bevoorradingsmogelijkheden, de sportfaciliteiten, de toeristische attracties van de omgeving en
diverse adressen die nuttig kunnen blijken.
Er wordt een lijst met suggesties beschikbaar gesteld aan gebruikers. Claims worden alleen in
overweging genomen als ze worden ondertekend, gedateerd, zo nauwkeurig mogelijk zijn en
gerelateerd zijn aan relatief recente gebeurtenissen. Bij aankomst ontvangt elke familie een
welkomstbericht, inclusief veiligheids- en evacuatieinstructies in hun taal (Frans, Engels,
Nederlands).



5. Royalty's:
Voor kampeerplaatsen wordt het overnachting gerekend van 14:00 uur op de dag van aankomst tot
12:00 uur op de dag van vertrek. Voor verhuur geldt dat aankomst vanaf 16:00 uur op de dag van
aankomst en vertrek om 10:00 uur op de dag van vertrek.
De kosten zijn te betalen bij de receptie. Het bedrag wordt bij de ingang weergegeven. Ze zijn te wijten
aan het aantal nachten doorgebracht in het veld. Gebruikers van de camping worden uitgenodigd om
de dag van tevoren hun vertrek aan de receptie door te geven.
Kampeerders die voor de openingsuren van de receptie willen vertrekken, moeten de dag ervoor hun
honorarium betalen. Voor reserveringen is een aanbetaling vereist op het moment van boeking.
Het saldo van de huurboeking dient een maand voor aankomst van de gebruikers te worden voldaan. Het
saldo van de reservering van de kampeerplaatsen dient bij aankomst van de gebruikers te worden
betaald.

6. Geluid en stilte:
Gebruikers van Camping Universal worden aangespoord om lawaai en discussies te vermijden die hun
buren zouden kunnen storen. Geluidsapparatuur moet dienovereenkomstig worden aangepast. Deuren
en veilige sluitingen moeten zo discreet mogelijk zijn. De stilte moet tussen 11 uur en 7 uur in zijn totaliteit
zijn.

7. Dieren:
Het vaccinatiebewijs van het geldige dier moet bij aankomst worden overgelegd. Honden en andere
dieren zijn toegestaan zolang ze de rust en veiligheid van andere gebruikers van de camping niet
verstoren. Ze mogen nooit op grote schaal worden achtergelaten, maar moeten aan een aanleglijn
worden gehouden en geen toegang hebben tot stranden of zwembaden. Ze mogen niet ronddwalen op
Universal Camping, ze mogen niet opgesloten blijven, in de afwezigheid van hun meesters die beschaafd
verantwoordelijk zijn. Eigenaren moeten ervoor zorgen dat de uitwerpselen van hun dier worden
verzameld. Er wordt een toeslag per dier in rekening gebracht (zie het huidige tarief).

8. Bezoekers:
Na toestemming van de manager of zijn vertegenwoordiger kunnen kampeerders op de camping worden
toegelaten onder de verantwoordelijkheid van de kampeerders die ze ontvangen. De camper kan een of
meer bezoekers ontvangen bij de receptie. Als deze personen Universal Camping mogen betreden, is de
camper die ze ontvangt verplicht een vergoeding te betalen. Deze vergoeding geeft mensen het recht
op toegang tot de diensten en/of faciliteiten van het Domein behalve het zwembad. Deze toeslag
wordt getoond bij de ingang van de camping en bij de receptie.

9. Verkeer en parkeren van voertuigen:
In de camping moeten voertuigen met een maximumsnelheid van 10 km/uur rijden. Verkeer in de
campings is verboden tussen 11:00 en 7:00 uur. Na de sluitingstijd van de poort worden kampeerders
uitgenodigd om hun voertuig achter te laten op de parkeerplaats bij de ingang van de camping.
Verhuur van stacaravans: Auto's moeten op gereserveerde parkeerplaatsen parkeren. De naam van de
verhuur wordt op elke parkeerplaats aangegeven.
Kampeerplaatsen: Auto's worden uitgenodigd om op hun terrein te parkeren.



10. Orde en netheid en uiterlijk van de faciliteiten:
De apparatuur die door de camper wordt geïnstalleerd, moet te allen tijde verwijderbaar zijn en mag
niet meer dan 1/3 van de locatie beslaan. Iedereen zal zich onthouden van elke handeling die de
reinheid, hygiëne en het uiterlijk van de camping en zijn faciliteiten, inclusief sanitaire voorzieningen,
nadelig zou kunnen beïnvloeden. Het is verboden riolering op de grond of in de goten te gooien.
"Caravaneers" moeten hun afvalwater in de daarvoor bestemde faciliteiten legen. Huishoudelijk afval,
papier en allerlei soorten afval moeten in het huisvuil worden verwerkt. Voor glas, kartons en
kunststoffen staan speciale containers ter beschikking van de gebruikers van het veld. Wassen is ten
strengste verboden buiten de daarvoor bestemde bakken of wasmachines. Aanplantingen en
bloemendecoraties moeten worden gerespecteerd. Het is verboden voor kampeerders om spijkers in
bomen te planten, om takken te snijden. Het is ook niet toegestaan om de locatie van een installatie
met persoonlijke middelen af te bakenen of de grond te graven. Elke schade aan vegetatie,
omheiningen, gronden of campingfaciliteiten is de verantwoordelijkheid van de auteur. De site die
tijdens het verblijf gebruikt zal zijn moet in de staat worden gehouden waarin de camper deze heeft
gevonden toen hij in de plaats kwam.

11. Veiligheid: In geval van een waarschuwing kan de sirene van de camping door het management
worden geactiveerd.
Als de sirene wordt geactiveerd, vragen we u in alle rust mee te doen aan het verzamelpunt van de
camping die zich voor de receptie bevindt.
Het voorschriftboek voor overstroming en brandveiligheid kan worden geraadpleegd bij de receptie.
a. Brand

Open haarden (hout, houtskool, enz...) zijn streng verboden. Alleen gasbarbecues worden getolereerd.

Kachels moeten in goede staat worden gehouden en niet onder gevaarlijke omstandigheden worden

gebruikt. Roken is verboden in de collectieve gebouwen van Universal Camping.

Brandblussers staan tot uw beschikking in de verhuur en in de buurt van de gemeenschappelijke ruimtes,

zoals aangegeven op het campingplan

In geval van brand dient u de receptie onmiddellijk op de hoogte te stellen.

Preventieve tips:

- Bezorg een waterbak in de buurt van uw faciliteit (gevulde emmer van 10 liter).

- Het gebruik van brandende alcohol of olie is verboden.

- Controleer regelmatig de installatie van uw kachels en verlichting.

- Laat spuitbussen niet in direct zonlicht liggen.

- Gooi geen sigarettenpeuken op de vloer.

Als u getuige bent van een brand,

HOUD JE KOEL,

Laat het management van de camping de brandweer onmiddellijk op de hoogte stellen.

Bestrijd de brand met een brandblusser of slang die is aangesloten op het toilet.

VAL DE VLAMMEN VAN DE BODEM AAN.

Als u niet in staat bent de brand onder controle te krijgen, of op bevel van management of autoriteit:

1 – draag alleen uw identiteitsbewijs, valuta en waardevolste items bij

2 – laat uw voertuig en kampeeruitrusting ter plaatse

3 – Ga door naar een staging area door het Safe Sign door de pictogrammen te volgen.



b. Overstroming

- Het is ten strengste verboden in de rivierbedding te kamperen, behalve op de daarvoor bestemde

plaatsen.

- In geval van overstromingen in de rivier zo snel mogelijk evacueren en de veiligheidsinstructies opvolgen.

Veiligheidsinstructies voor overstroming

De camping waarop u zich bevindt ligt aan de rand van de rivier de "la Cèze", afhankelijk van het risico

van overstromingen.

In het geval van ongunstige weersomstandigheden, waaronder een zeldzame regenval, kan deze

waterweg snel omhoog komen, zijn bed overstromen, stranden binnenvallen en dan campings.

De camping is uitgerust met een overstromingsensor en een sirene.

U wordt te zijner tijd door het management en de sirene van de camping op de hoogte gesteld als u de

camping moet verlaten.

We nodigen u uit om u te registreren voor de ILLIWAP alert app tijdens uw verblijf in Rochegude om MAIRIE

berichten te ontvangen.

Raadpleeg nu het veiligheidsplan van het veld, bij de receptie.
Het gaat alleen om mensen.
Bepaal vooraf uw alternatieve route naar de consolidatiezone in de speelkamer naast de wasruimte

Blijf in dergelijke omstandigheden kalm en volg de onderstaande instructies:
1 – alleen uw identiteitsbewijs, valuta en waardevolste items meenemen,
2 – Volg de evacuatieopdracht die voorziet in de veiligheid van de personen die het dichtst bij de
waterbaan liggen.
3 - als de evacuatie voldoende vroeg is, gebruik dan de nooduitgang onder het zwembad om de
voertuigen te evacueren. Ze kunnen langs de weg boven de camping geparkeerd worden (in een niet-
overstromingszone)
4 - als de opkomst van het water extreem brutaal is, Als de evacuatie plaatsvindt onder ongunstige
weersomstandigheden (hevige regenval, gebrek aan zicht), als de doorweekte grond verhindert dat de
voertuigen normaal kunnen bewegen: Laat uw voertuig en kampeeruitrusting op de locatie.
5 - loop naar de hogere delen van het veld door de evacuatieborden in het onderstaande pictogram te
volgen:



c. Vol.

Het management van Camping Universal is verantwoordelijk voor de zaken die op het kantoor worden

gedeponeerd en heeft een algemene verplichting om de camping in de gaten te houden. De camper

blijft verantwoordelijk voor zijn eigen installatie en moet de aanwezigheid van verdachte personen

melden aan de verantwoordelijke persoon. Hoewel er bewaking wordt geboden, worden

campinggebruikers aangemoedigd om de gebruikelijke voorzorgsmaatregelen te nemen om hun

apparatuur te beschermen. Bij de receptie staat een kluis tot uw beschikking.

12. Campingverzekering:

De klant dient alle verzekeringen af te sluiten om de risico's van diefstal, brand, waterschade, wettelijke

aansprakelijkheid en verhaalsmogelijkheden van derden te garanderen. Het zou beter zijn om een

verzekering af te sluiten in Frankrijk en niet in het land van herkomst van het volk. De klant verbindt zich

ertoe de verzekering aan de eigenaar-exploitant te rechtvaardigen. Een verzekeringsbewijs is verplicht.

13. Spelletjes:

Er kunnen geen gewelddadige of vervelende spelletjes worden georganiseerd in de buurt van de

faciliteiten. Kinderen moeten altijd onder toezicht van hun ouders staan.

14. Visserij:

Mensen die willen vissen in de rivier de Cèze moeten een toeristische visvergunning hebben, de laatste

kan worden gekocht in de winkel "de Leynaud winkel" in Saint Ambroix (winkel van de visserij artikel op

de parkeerplaats van Gamm vert) of de Barjac VVV.

15. Display:

Deze regels staan bij de ingang van de camping en bij de receptie. Het wordt ook gegeven aan elke

familie bij aankomst.

16. Schending van het Reglement:
In het geval dat de bewoner het verblijf van andere gebruikers verstoort of niet voldoet aan de
bepalingen van dit reglement van orde, kan de manager of zijn vertegenwoordiger mondeling of
schriftelijk, indien hij dit nodig acht, de bewoner ervan in kennis stellen de ongeregeldheden te
beëindigen. In geval van een ernstige of herhaalde schending van het reglement van orde en na door
de manager of zijn vertegenwoordiger op de hoogte te zijn gesteld van de naleving ervan, kan de
manager het contract beëindigen en de ingezetene uitwijzen. In het geval van een strafbaar feit kan
de manager een beroep doen op de wetshandhaving.
Het niet naleven van het reglement van orde leidt onmiddellijk tot uitzetting
en zonder compensatie.

 



Het zwembad is elke dag geopend van 10u tot 20u
Het zwembad is exclusief gereserveerd voor de gasten van de Universal Camping.
Bezoekers hebben geen toegang tot het zwembad
Kinderen moeten onder de verantwoordelijkheid van een volwassene vallen.
Zwemmen wordt niet bewaakt.
Het zwembad is een ruimte van ontspanning, dankzij respect voor de rust van iedereen

Poolregels



Mail- en telefoonbericht
Uw post- of telefoonberichten zijn beschikbaar van 16:00 tot de receptie.
In geval van nood brengen wij de telefoonberichten naar uw locatie.
Als u post wilt plaatsen, dient u deze tijdens kantooruren naar de receptie te brengen.

Telefoonpunt
De punttelefoon is op aanvraag beschikbaar bij de receptie, of bij de bar van 8:00 tot 24:00.
Buiten deze uren en in geval van nood bevindt zich een deurbel voor de receptie bij de brievenbus.
Eén persoon is er dag en nacht.

WiFi-toegangspunt:
Gratis en alleen beschikbaar op het terras van de bar.

praktische info



Openingstijden:
- 08.30 - 24.00 juli en augustus
- 18.00 tot en met 21.00 in juni
Ijs, ijs, pannenkoeken
Eén concert per week op woensdagavond vanaf 21.00 uur (hoogseizoen)
Ontbijt van 8:30 tot 11 uur.
Brood en gebak kunt u ophalen aan de bar vanaf 8:30 uur.

Snack Restaurant "Guinguette":
Openingstijden: 19:00 - 21:00 juni
12u – 14u en 19u – 22u in juli augustus
Er worden verschillende formules voorgesteld:
Salades, kindermenu, pizza, frites, zelfgemaakte burger, Gegrild vlees, Dessert.

Alle gerechten kunnen ter plaatse worden gegeten of worden meegenomen.

We informeren u over de mogelijkheid om een klantaccount te openen die u het recht geeft
om te eten in de bar en het restaurant.

Maaltijden op concertavonden op reservering.

 
 

Le bar Guinguette



La Supérette
U zult essentiële producten vinden
Openingstijden:
• Open van 10:00 tot 12:00 uur en van 14:00 tot 18:00 uur buiten het seizoen
• Open van 9:00 tot 12:00 uur en van 16:00 tot 19:00 uur in het hoogseizoen (juli-augustus)

Elke dag vanaf 8.00 uur wordt er brood en gebak bezorgd
In het laagseizoen vergeet niet om uw brood de dag ervoor te reserveren, het moet worden
opgehaald bij de receptie.
In het hoogseizoen kunt u zonder reservering aan de bar ophalen.

Groenten en fruit:
Directe verkoop producent tegenover de camping.

Regionale biologische en producentenwijnen

Diensten:
Postzegel, ijsbrood, gas (campinggas)

Wasmachine
U kunt uw was aan de bar boeken (7€ wasserette aanwezig)
Je hebt de sleutel van de was voor 2 uur

Boekenkast
Boeken en bordspellen staan tijdens de openingstijden tot uw beschikking
opening van de receptie. Ze kunnen vrij geleend worden.

Bereikbaar



Lening van sportuitrusting

• Ping-pong, volleybal, badminton, voetbal, petanque:
Tijdens kantooruren kunt u apparatuur lenen bij de bar of de receptie.
U bent verantwoordelijk voor het geleende materiaal en moet dit na gebruik melden.

Animatie in het hoogseizoen

Op het terras van de bar wordt een amusementsprogramma weergegeven.
Spelletjes, of vigils worden aangeboden van maandag tot vrijdag.
Een facilitator begeleidt activiteiten voor kinderen en tieners.
Het is niet nodig om te registreren, inzendingen zijn gratis.
Kinderen moeten onafhankelijk zijn en de vrijheid hebben om vrij te komen en te gaan tijdens
activiteiten.
Sommige activiteiten zijn familie en volwassenen zijn ook welkom.

Wordt ook georganiseerd een petanque toernooi per week en een voetbalwedstrijd (alle leeftijden)

Concertavond elke woensdagavond vanaf 21.00 uur

Controleer het schema van de activiteiten van de week op het terras van de bar.

 



 
Lijsten van markten

WEKELIJKSE MARKTEN IN CEVENNES EN ARDECHE
MAANDAG:

Méjannes Le Clap: Van Pasen tot september, in de ochtend.
Alès: Het hele jaar, in de ochtend.

 
DINSDAG:

St Ambroix: Het hele jaar door, in de ochtend.
Saint Jean du Gard: Het hele jaar door, in de ochtend.

Barjac: In juli en augustus vanaf 17.00 uur, biologische en/of lokale producenten.
 

WOENSDAG:
Gagnières: Het hele jaar, in de ochtend.

Goudargues: Het hele jaar, in de ochtend.
Rochegude: Van 17.00 tot 20.00 uur, boerenmarkt.

 
DONDERDAG:

Bessèges: Het hele jaar door, in de ochtend.
Potelières: Van juni tot half september, in de ochtend.

Anduze: Het hele jaar door, in de ochtend
Vallon Pont d'Arc: Het hele jaar door in de ochtend

 
VRIJDAG:

Barjac: Het hele jaar door, in de ochtend (behalve tijdens Pasen en augustus rommelmarkten)
Molières sur Cèze: Het hele jaar door, in de ochtend.

Saint Quentin la Poterie: Het hele jaar door, in de ochtend
 

ZATERDAG:
Uzès: Het hele jaar, in de ochtend.

Les Vans: Het hele jaar door, in de ochtend.
 

ZONDAG:
Saint jean de Maruejols: Alleen juli augustus

Bessèges: Juli / augustus: Kleine markt van producenten / ambachtslieden kant kerk, evenals een
parkeergarage van de Cèze, hoofdstraat van de stad

 
'S ZOMERS AVONDMARKTEN (Gard en Ardèche)

MAANDAG: Barjac.
DINSDAG: Anduze, Les vans, Vallon Pont d'Arc.

WOENSDAG: Alès, Pont St Esprit, Ruoms.
DONDERDAG: Nîmes, St Jean du Gard.

VRIJDAG: St Martin d'Ardèche, Largentière
ZONDAG: Grospeerres, Joyeuse, Sampzon



DE PITTORESKE DORPJES:
Rochegude (2km): Mis het bezoek aan het dorp niet
Barjac (8 km): Pasen en 15 augustus rommelmarkten.
Orgnac (18 km): Aven en museum van de prehistorie.
Vallon Pont d'Arc (22 km): Pont d'Arc, Gorges de l'Ardèche.
Goudargues (29 km): Een echt klein Venetië Gardoise.
La Roque sur Cèze (34 km): Charles Martel brug, Sautadet watervallen.
Saint-Ambroix (7 km afstand): Legende van de «Volo Biou».
Lussan (20 km): Garrigue met zijn wallen en twee kastelen.
Rousson (15km): Prehistorama.
Les Fumades (8 km): Baden en casino.
Les vans & Naves (34 km): Middeleeuwse dorpen van de Ardèche.
Alès (23 km): Zijn musea en zijn getuige mijn, Cévenole stad.
Uzès (38 km): 1e hertogdom Frankrijk, nationale stoeterij.
Orange (40 km): Romeinse stad.
Anduze (38 km): Aan de poorten van de Cevennen, met zijn aardewerk.
Saint-Jean du Gard (51 km): Cévenol dorp met zijn musea en het Atlantide Parc aquarium
Nîmes (68 km): Romeinse stad, stierenvechtersarena en vierkante huis.
Avignon (80 km): Stad van de pausen en festival.
Sommières (71km afstand): Romeinse brug.
De Concluses van Lussan.
Het Païolive hout naar de bestelwagens.
De kroonlijst van de Cevennen en het nationale park.
De Bambouseraie in Anduze.
De Gorges van de Cèze en de Ardèche.
De Cévennes stoomtrein
De Camargue en zijn Regionaal Park.
Het Seaquarium du Grau du Roi/Port Camargue
De Grot van de Cocalière in Courry
Grot van Trabuc in Mialet
De Kale grot of grot van de Pont D'Arc
De Salamander Cave in Méjanne le Clap

FEESTDAGEN EN FESTIVALS:
De festiviteiten en activiteiten zijn talrijk tijdens het zomerseizoen: Corso de Bessèges,
legende van de Volo Biou in Saint-Ambroix, wijnbeurzen, paardenbeurzen, votive festivals,
stierenraces, enz...
Festivals: Théâtre en Avignon, Chorégies d'Orange, Jazz à Nîmes, “Chanson de Parole” festival
in Barjac, liedfestival in Sauve, muziek in Uzès, etc...


