Algemeen noodnummer:

112

adres vermelden bij het bellen naar 112: Camping Pont de Deulin, Rue du Monument 49, Deulin.
Hierna moet u ons op de hoogte brengen: 0032 (0)86 322 332

Dokter Guyot/Dokter Maesschalk: rue de la vallée, 6990 Hotton
084/38 76 00
Camping Pont de Deulin: +32 (0)86 322 332
• Voertuigen zijn niet toegestaan op ons tentenveld, gelieve deze op de parking te
plaatsen.
• Openingstijden van ons sanitair: Ons sanitair is geopend van 07u30 tot 23u00. U
kunt 24/24 gebruik maken van de buitentoiletten.
Ons sanitair is onlangs pas vernieuwd, gelieve hiervoor respect te hebben.
• De Receptie/ Bistro is gesloten tussen 14u00 en 15u00, dat is het moment dat wij
samen eten met ons gezin.
• Vers brood is dagelijks te bestellen tot 17.00 uur, op zondag/feestdagen voor
12u00, bij de bar. (altijd direct contant afrekenen). Af te halen na 8u30.
• Bij ons eten? Dat is altijd gezellig en mogelijk. Na 18 uur bent u onze gast in de
taverne of lekker op het terras. De keuken is vanaf 21.00 gesloten.
(keuken open tijdens de vakanties, weekend op vrijdag en zaterdag)
• Bij ons ontbijten? Reserveren kan tot 17.00 uur op de avond ervoor bij de bar.
• BBQ-en met uw eigen BBQ is toegestaan. De BBQ moet i.v.m. de brandveiligheid
1 meter van de grond staan. Heeft u zo een bbq niet? Dat geeft niet, wij verhuren
ze ook.
• Een door ons verzorgde BBQ op uw eigen kampeerplek? U heeft al een
verzorgde BBQ vanaf € 11.50 per persoon. Vraag gerust naar de mogelijkheden…
• Activiteiten: Leuke dingen doen? Actief, sportief, recreatief of toeristisch? Snuffel
gerust in de folderkast en kijk op het aangekondigde sportieve en recreatieve
activiteitenprogramma bij de receptie. Volgende activiteiten kan u bij ons boeken en
zo vermijd u wachttijden: kayak, mountainbike, escape room, laser game, vespa
tocht, challenge parcour, adventure park …. Bij vragen kunt u zich altijd wenden tot
onze medewerkers.
• Iedere dag geven wij gratis hout voor onze 2 kampvuurplekken. Mocht dit niet
klaarliggen, dan kan dit afgehaald worden voor 17u00. Een kruiwagen per
kampvuurplek.
• WIFI: wij bieden gratis WIFI aan. U moet hiervoor inloggen op PontDeDeulin –
wireless Wifi. U zal gevraagd worden in te loggen via Facebook, anders kan u ook
de code vragen bij de bistro.
• Hondenbezitters, uw hond is afhankelijk van u als baasje, wilt u uw hond
aangelijnd houden en eventuele ongelukjes opruimen! Wilt u a.u.b. uw hond niet
uitlaten op ons terrein. Wanneer u over de brug loopt en dan het eerste zandpad
linksaf neemt, kunt u daar uw hond prima uitlaten. Bij ongelukjes doen wij een
beroep op uw gezonde verstand!

• De mensen die een plek hebben langs de waterkant, gelieve uw
tent/camper/caravan niet verder te installeren dan het einde van de haag.
De eerste paar meter langs de waterkant MOET vrij blijven van de SPW
(waterwegen). Bovendien is dat gedeelte voor de Ourthe bedoelt voor iedereen om
in te spelen.
• Vissen: in de rivier de Ourthe mag gevist worden. Opgelet: je moet wel een
visvergunning hebben. www.permisdepeche.be. Kinderen kunnen gratis vissen,
maar moeten ook ingeschreven zijn.
Vissen zonder vergunning = kans op een hoge boete van 150 euro.
• Pinautomaten bevinden zich in Hotton, Barvaux en Marche-en-Famenne, Durbuy.
In België is het geen probleem wanneer u bij de (grotere)supermarkt met uw pinpas
uw boodschappen betaalt, extra geld op te nemen. U kunt dit aan de caissière
aangeven. In het dorpje Baillonville is ook een pinautomaat. Wanneer u een groen
kruis ziet aan uw rechterhand, is de Belfius pinautomaat aan de linkerkant van de
weg. (camping omhoog, linksaf, de Minimarket voorbij, alsmaar rechtdoor +/- 5
km.).
• Winkels zijn er in overvloed. Op 1 km is de Mini Market (camping omhoog linksaf,
doorrijden tot u aan uw rechterhand de Minimarket ziet) In Marche-en-Famenne
kunt u de hele grote supermarkten vinden: Carrefour, Colruyt, Aldi, Delhaize, Lidl.
In Barvaux vindt u nog een grote Carrefour en een grote ALDI, De gemiddelde
openingstijden zijn van 9 uur ‘s ochtends tot 19.00 uur s’ avonds. In Hotton kunt u
terecht bij de Carrefour en Delhaize (Beide in Hotton ook op zondag geopend).
• Bezoek vinden wij gezellig, maar onze parking is hier niet op voorzien. Daarom
vragen wij jullie bezoekers zich te parkeren aan het kerkhof hier 500m verderop.
• De vuilplaats is bij de afrit van de camping. Gelieve uw vuil GESCHEIDEN in
de daarvoor bekende bakken te deponeren. Het is uitsluitend toegestaan
huisvuil bij ons achter te laten. Het is ten strengste verboden, om
luchtbedden, tenten, kleding, en ander niet huisvuil bij ons achter te laten.
Wij verzoeken u om uw plastic flessen klein te maken. (Dit kan door de lucht
eruit te duwen en de dop er weer op te draaien). Dit scheelt veel volume in de
container… dank u wel.
Onze camping etiquette
• Wij zeggen eigenlijk altijd iedereen gedag…een goeiedag terug gewenst is goed
voor de sfeer ☺
• De afwasplaats… Wilt u uw etensresten uit het gootje halen en het werkblad
schoon achterlaten. Het gaat stinken, het is onhygiënisch en gewoon verschrikkelijk
smerig om het te laten liggen. (Sorry kinderen, het is bijna net als thuis ☺)
• Etensresten mogen absoluut niet in de wc!
• Voor 8u00 a.u.b. nog geen kinderen op de camping laten spelen. Wijst u hen erop
vooral niet te gaan schreeuwen, spelen en gillen! Denkt u aan een ieders vakantie
en houdt uw kinderen nog even gezellig bij u…

• Nog even een extra reminder met betrekking tot hondenpoep! ZAKJE aan de riem
voorkomt een hoop ergernis. Het groepsveld en de oprit zijn GÉÉN honden
uitlaatplaatsen.
• Op de trampoline mogen maximaal 3 kinderen, gelieve niet te gaan zitten op de
pingpongtafel. De bats zijn te verkrijgen bij de receptie.
• U bent als ouder altijd verantwoordelijk voor uw spelende kinderen. Er is géén
toezicht in de speeltuin
• Kleine en jonge kinderen mogen de broodbestelling ophalen in hun pyjama ☺
• Mochten er onverhoeds ergernissen zijn met mede-kampeerders, dan verzoeken
wij u in eerste instantie af te gaan op uw eigen tact en volwassenheid. Wanneer u
er samen écht niet uit komt, dan bemiddelen wij.(een kop koffie helpt vaak)
• Onze sanitaire voorzieningen zijn niet bedoeld om in te spelen, of in “rond te
hangen”. Wilt u a.u.b. rekening houden met de behoefte aan privacy van uw
medekampeerders en uw kinderen hier attent op maken?
• Na 23u00 verwachten wij stilte op de camping. Er zijn meestal genoeg kleine
kinderen op de camping die hun nachtrust nodig hebben. Rustig napraten is
natuurlijk geen probleem. Wij houden hier toezicht op, maar kunnen natuurlijk niet
altijd overal zijn, daarom vertrouwen we op jullie wederzijds respect voor de
anderen.

LET OP LET OP LET OP
STAPVOETS RIJDEN OP DE CAMPING! Kinderen spelen en springen achter de
hegjes vandaan. Zij zien u niet en u ziet hen niet… de gevolgen zijn niet te overzien
wanneer u hen raakt!
Alstublieft, let u hierop! Wij zijn hier erg duidelijk in en alert op. Wijs uw
medekampeerders op hun snelheid, indien nodig!
De Ourthe is een stromende rivier en heeft een kiezel/steen bodem. Kinderen die
niet goed of niet kunnen zwemmen, nooit zonder toezicht laten zwemmen!
Zwemschoentjes raden wij altijd aan.

Tot slot wensen wij jullie een deugddoende, rustgevende en
relaxte vakantie toe.

