TOEGANG TOT DE DIENSTEN VAN DE CAMPING
VOOR MENSEN MET BEPERKINGEN
Zoals voor alle instellingen die publiek ontvangen, is de camping Le Caussanel onderhevig aan de wet n° 2005-102 van 11 februari 2005
waarbij alle infrastructuren toegankelijk dienen te zijn. Tot op vandaag is een deel van onze uitrusting nog niet volledig toegankelijk maar we
hebben een Ad’Ap* dossier aangelegd zodat de nodige werken worden uitgevoerd binnen een bepaalde tijdspanne.
Hieronder vindt u een lijst met onze belangrijkste uitrustingen en de mate van toegankelijkheid.

PARKING

RESTAURANT

Er zijn ruime parkeerplaatsen beschikbaar bij
de ingang van de receptie.

Het restaurant is volledig toegankelijk voor
mensen met beperkingen.

RECEPTIE

WATERPARK

De toegang tot de receptie is vlak en zonder
opstapje.

De toegang tot het waterpark is mogelijk met
behulp van het technisch personeel. Het
zwembad heeft echter geen lift met til-juk om
mensen in en uit het water te halen.

Ons onthaalpersoneel is geïnformeerd over de
manier waarop een persoon met beperkingen
te ontvangen.

BAR
De bar is volledig toegankelijk voor mensen
met beperkingen.

WINKELTJE
Mensen met beperkingen kunnen het
winkeltje betreden via de hoofdingang. Een
rolstoelgebruiker kan hulp vragen aan het
personeel dat toegang kan verlenen via de bar
(aangepaste helling).

begeven. De natuurlijke helling is namelijk
momenteel te hoog.
Er kan ook toegang worden verleend met een
voertuig indien nodig.

SANITAIR
De camping beschikt over minstens een
sanitair met WC en douche bij het centrum
van de camping.

BUITENWEGEN
Om veiligheidsredenen raden wij mensen met
een fysieke beperking aan om de hulp in te
roepen van een andere persoon of andere
personen als zij zich tot de infrastructuren
(bar, restaurant, waterpark, pétanque veld en
sanitair) in het centrum van de camping willen

*L’Agenda d’Accessibilité Programmée betekent een inspanning
om werken te verwezenlijken binnen een bepaalde deadline
(tot 3 jaar, behalve in speciale gevallen), om ze te financieren en
om de toegangsregels te respecteren.

