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Parijs

Utrecht

FRÉJUS

Combineer 
de charmes van 
een                  camping 
met de luxe van thuis!

Voor uw kinderen is er geen leukere vakantie dan een kampeervakantie. Lekker de hele dag in de 
buitenlucht waar veel valt te ontdekken en waar nieuwe vriendjes snel zijn gevonden. U heeft er 
bijna geen omkijken meer naar en kunt zelf even heerlijk bijkomen in een natuurlijke omgeving. 
Maar dan wel lui en luxe, vrij en onbezorgd! Voor u geen gesjouw en gedoe, maar een stacaravan 
met eigen douche en WC, complete keuken met 4 pits gascomfoor, oven, grill, koelkast/vriezer.  
Buiten beschikt u over een ruim overdekt terras. De stacaravans zijn volledig ingericht voor 6 
personen; u hoeft dus alleen uw persoonlijke spullen mee te nemen!
Bij aankomst wordt u door onze eigen Carazur medewerkers ontvangen en wegwijs gemaakt 
 op de camping. Uw vakantie kan meteen beginnen want zij hebben er voor gezorgd dat uw 
stacaravan er netjes opgeruimd bijstaat. Bovendien zijn zij permanent op de camping aanwezig 
om u met hulp en informatie bij te staan, wat u ongetwijfeld een vertrouwd gevoel zal geven.
Carazur is eigenaar van de aangeboden stacaravans. U huurt dus rechtstreeks zonder  
bemiddeling van tussenpersonen zodat wij specifieke plaatsen kunnen garanderen 
(bv naast familie of vrienden) en eventuele andere wensen soepel kunnen behandelen.

Mocht u na het lezen van de brochure nog meer informatie willen over de camping, caravan, 
omgeving of iets anders wat voor uw vakantie belangrijk kan zijn,  aarzelt u dan niet ons te 
bellen: 077 – 354 91 78.

Onze medewerkers die de accommodaties en camping persoonlijk kennen   
zullen u graag informeren!

Côte d’Azur
De Franse Rivièra is een van de meest tot de verbeelding 
sprekende vakantiebestemmingen, met klinkende namen 
als Cannes, St. Tropez, Monaco en Fréjus. Er zijn zoveel be-
 zienswaardigheden, dat u wel eens tijd te kort kon komen.
Aan de kust worden zandstranden, met volop mogelijkheden 
tot strandrecreatie, afgewisseld met ruige rotspartijen. In het 
achterland treft u tal van typisch provençaalse dorpjes, in een 
schilderachtig decor van groen beboste heuvels, uitgestrekte 
wijnvelden en een altijd schijnende zon.
Bezoekt u ook zeker eens de Grand Canyon du Verdon met 
zijn spectaculaire ravijnen, ter afwisseling van  
een luie stranddag.

Een geslaagde kampeervakantie is natuurlijk in grote mate afhankelijk van het weer. 
Onze stacaravans staan daarom de meest zonnige streek van Frankrijk:  

de Côte d’Azur. Een prachtig gebied waar u kunt genieten van zon, zee 
en strand maar ook zeer zeker van natuur, cultuur en historie.

• Eigen medewerkers
• Voorkeurplaatsen-garantie
• 25 jaar ervaring
• Gratis babycampingbedjes
• Stichting Garantiefonds Reisgelden
Carazur is aangesloten bij het SGR onder

nummer 2565. Binnen de grenzen 
van de SGR-garantieregeling vallen 
de in dit programma gepubliceerde 
reizen onder de garantie van SGR. De 
garantie houdt in dat de consument 

ervan verzekerd is zijn vooruitbetaalde reisgeld 
terug te krijgen, als de wederpartij door 
financieel onvermogen de overeengekomen 
tegenprestatie niet kan nakomen.

• Goed verzekerd op reis met 
Europeesche

Soms kunnen zich 
omstandigheden voordoen 
waardoor u uw vakantie moet 
afzeggen, uitstellen of afbreken 

of die leiden tot onvoorziene uitgaven b.v. door 
diefstal, ongeval etc. Hierbij kan sprake zijn van 
een financieel risico dat u echter kunt afdekken 
met een reis en/of annulerings-verzekering van 
de Europeesche die u direkt bij uw boeking kunt 
afsluiten. 
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Parijs

Côte d’Azur

Fréjus
CÔTE D‘AZUR

FRÉJUS

De afstand van Utrecht
naar Fréjus is

ongeveer 1300 km.

 3 WEKEN BOEKEN IS 2 WEKEN BETALEN!
14 DAGEN BOEKEN IS 10 DAGEN BETALEN!

GRATIS!

TIJDENS VOOR- EN NASEIZOEN:

BABYCAMPINGBEDJES:

La Pierre Verte is een ruim opgezette,  
schaduwrijke camping met een gemoedelijke 
sfeer en al jarenlang populair bij nederlandse 
gasten. Verscholen in een groot groen dennenbos, 
bevindt u zich hier op slechts enkele minuten 
rijden van de fraaie zandstranden van Fréjus. Op 
deze gezellige gezins- camping met uitstekende 
faciliteiten, heeft Carazur op de mooiste plekjes 
haar luxe stacaravans geplaatst waarvan de 
meeste stacaravans een mooi uitzicht op het 
Esterelgebergte hebben.

Accommodatie: 
Mimosa (nieuw) met overdekte veranda en airco,
Provence (nieuw) met overdekte veranda en airco,
Cordelia met overdekte veranda en airco,
Riviera 3 met overdekte veranda en airco,
Mistral met overdekte veranda en airco,
Midi met overdekte veranda en airco,

Esterel met overdekte veranda.

camping La Pierre Verte
Faciliteiten:
• 2 zwembaden 
 (open 15 april - 23 sept.)
• Lagune (open 1 mei - 23 sept.)      
• Kinderbad + waterglijbaan
• Winkel
•  Restaurant en meeneem 

maaltijden
• Bar
• Disco
• WiFi bij caravan
• Tennisbanen, mini-golf
• Tafeltennis, volley, voetbal, etc.
• Speelterrein, mini-club (juli/aug.)
• Wasmachines en strijkfaciliteit
• TV ruimte    
• Fitnessruimte
• Gratis Beachbus (juli/aug.)
•  strand op 7 km

Omgeving: De oude romeinse vestiging Fréjus is de laatste jaren uitgegroeid tot een van de 
belangrijkste badplaatsen aan de Franse Rivièra. U vindt hier goed verzorgde zandstranden, 

een groot waterpretpark, grote winkelcentra, een safaripark en een levendige 
boulevard waar u heerlijk kunt eten, uitgaan en flaneren. 

Gelegen in het hart van de Rivièra is Fréjus een ideale uitvalsbasis voor  
de vele excursiemogelijkheden, waarover onze eigen  

Carazur medewerkers u uitgebreid kunnen  
informeren.
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Mimosa

Cordelia

Riviera

Provence

Mistral

Midi

Esterel

• 8,8 x 4m
• 3 slaapkamers
• Airco
• Overdekte veranda 7,5 x 3m
• XL douche
• XL bed 200 x 160
• Bezetting max. 6 pers.

• 8,6 x 4m
• 3 slaapkamers
• Airco
• Overdekte veranda 6 x 2,6m
• Bezetting max. 6 pers.

• 8,6 x 4m
• 3 slaapkamers
• Airco
• Overdekte veranda 6 x 2,6m
• Keuken sluit aan op veranda
• Bezetting max. 6 pers.

• 8,1 x 4m
• 2 slaapkamers
• Airco
• Overdekte veranda 7,5 x 3m
• XL bed 200 x 160
• Bezetting max. 5 pers.

• 7,5 x 4m
• 2 slaapkamers
• Airco
• Overdekte veranda 6 x 2,6m
• Keuken sluit aan op veranda
• Bezetting max. 5 pers.

• 7,5 x 4m
• 2 slaapkamers
• Airco
• Overdekte veranda 6 x 2,6m
• Bezetting max. 5 pers.

• 7,5 x 4m
• 2 slaapkamers
• Ventilatoren
• Overdekte veranda 6 x 2,6m
• Bezetting max. 5 pers.

Vanafe390,-p.w.

Vanafe350,-p.w.

Vanafe320,-p.w.

Vanafe300,-p.w.

Vanafe278,-p.w.

Vanafe278,-p.w.

Vanafe250,-p.w.

Boeking en betaling

Indien u wilt boeken handelt u het best als volgt :
•   Kijk op www.carazur.nl of de door u gewenste periode 

/ accommodatie beschikbaar is of bel 077 354 91 78.
•   Zoja, vul via www.carazur.nl uw boekingsformulier in.
•    Na ontvangst van uw boekingsformulier, sturen wij 

u direct een boekingsbevestiging, die tevens als 
factuur geldt.

•    De aanbetaling bedraagt 30% van de huursom, 
vermeerderd met _ 20,- boekingskosten en 
eventueel de verzekeringspremie, en dient binnen 
10 dagen na factuurdatum te worden voldaan.

•    De restantbetaling dient uiterlijk 8 weken voor 
aankomst te zijn voldaan.

•    Bij boeking binnen 8 weken voor aankomst dient 
de gehele huursom plus _ 20,- boekingskosten plus 
eventueel de  verzekeringspremie ineens te worden 
voldaan.

•    Ongeveer 3 weken voor vertrek ontvangt u van ons 
praktische informatie m.b.t. reis en verblijf.

•   Boeking is op naam en niet overdraagbaar.

ALGEMEEN

•   Aankomst en vertrek op woensdag en zaterdag.
•   Aankomsttijd tussen 16-20 uur, vertrek vóór 10 uur.
•   De stacaravan wordt verhuurd aan max. 6 personen.
•   Borg _ 100,-. Te betalen bij aankomst en restitutie bij vertrek.
•   De huurder dient de stacaravan schoon achter te laten.
•   Boxershorts in zwembad: 
   La Pierre Verte: toegestaan. (onder voorbehoud) reservering.
•    Extra auto, huisdieren, extra tentjes, etc. tegen geldend 

campingtarief.
•   3=2 en 14=10 aanbieding geldt uitsluitend voor één locatie.
•   Bij geen opkomst wordt uw boeking na 24 uur geannuleerd.

ANNULERING ( A.N.V.R model)

•   Boekingen kunnen alleen schriftelijk worden geannuleerd.
•   Bij annulering tot 42 dagen voor aankomst wordt 30% van de 

huursom in rekening gebracht.
•    Bij annulering vanaf de 42e dag (incl.) tot de 28e dag voor 

aankomst wordt 60% van de huursom in rekening gebracht.
•   Bij annulering vanaf de 28e dag (incl.) tot de dag van 

aankomst wordt 90% van de reissom in rekening gebracht.
•   Bij annulering op de dag van aankomst of later wordt de 

gehele reissom berekend.

Carazur biedt maar liefst 7 verschillende modellen stacaravan aan die op deze pagina indicatief zijn afgebeeld.
U kunt een keuze maken uit stacaravans met 2 of 3 slaapkamers en stacaravans mét of zónder airco.
Alle stacaravans beschikken over een ruim overdekt houten terras.

3 weken boeken is
2 weken betalen!!!

Wanneer u 3 weken boekt dan is de goedkoopste week gratis 
indien de gehele vakantie valt vóór 8 juli en ná 2 september

14 dagen boeken is
10 dagen betalen!!!

Wanneer u 14 dagen boekt dan zijn de 4 goedkoopste dagen gratis 
indien de gehele vakantie valt vóór 8 juli en ná 2 september 

La Pierre Verte
stacaravan

Periode Esterel Midi Mistral Provence Riviera Cordelia Mimosa

15 april -13 mei 350* 390* 390* 420* 450* 490* 550*

13 mei - 27 mei 390* 450* 450* 490* 490* 520* 590*

27 mei -10 juni 450* 490* 490* 520* 520* 550* 620*

10 juni -17 juni 490* 550* 550* 590* 590* 590* 650*

17 juni - 24 juni 550* 590* 590* 620* 620* 650* 750*

24 juni - 1 juli 550 590 590 620 620 650 750

1 juli - 8 juli 650 690 690 720 720 790 890

8 juli - 15 juli 1050 1090 1090 1150 1150 1190 1290

15 juli - 22 juli 1150 1190 1190 1250 1250 1290 1450

22 juli - 29 juli 1250 1290 1290 1350 1390 1450 1550

29 juli - 19 aug. 1290 1350 1350 1390 1420 1490 1590

19 aug. - 26 aug. 1050 1090 1090 1150 1190 1250 1350

26 aug. - 2 sept. 550 590 590 620 650 690 790

2 sept. - 9 sept. 450* 490* 490* 550* 590* 620* 690*

9 sept. - 23 sept. 350* 390* 390* 520* 520* 550* 620*

*  7=5 : Voorbeeld : Midi van 22 april – 29 april : 5/7 x 390 = 278 euro
- - - -  Airco            *  -7=5                   Stacaravans met overdekte houten veranda
Reserveringskosten € 20 per boeking. Bovenstaande prijzen zijn all-in m.u.v. toeristenbelasting van  € 0,70 p.p.p.d. (wijzigingen voorbehouden en bij aankomst te betalen).

Prijzen 2023 3=2

14=10
per week in Euro
KIJK VOOR SPECIALE AANBIEDINGEN OP WWW.CARAZUR.NLUw CARAZUR stacaravan

WIJ ADVISEREN U DRINGEND EEN ANNULERINGSVERZEKERING AF TE SLUITEN.
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