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Nieuwsbrief Camping du Rivage
Beste gasten,
Wat een catastrofaal jaar hebben wij achter de rug. Het begon zo mooi met een druk
voorseizoen ondanks de COVID beperkingen, tot in de nacht van 14/15 juli.
Overstroming van de camping.
Het water van de Súre begon hard te stijgen na vele dagen van zware regenval.
De hele camping overstroomd en geruïneerd tot in het hoofdgebouw toe.
Alles weggevaagd door de sterke stroming. Het leek wel een maanlandschap.
Veel is verloren gegaan waaronder 2 Lodgetenten, inboedel van het gebouw en nog
veel meer. Dit willen we niet meer meemaken!
We zetten de schouders eronder
Het kampeerterrein is weer in orde en alles vernieuwd. Het hoofdgebouw wordt van
binnen gerenoveerd, muren opnieuw bezet en er ligt een nieuwe vloer in. In januari
wordt de complete stroomverzorging vernieuwd. Als dit klaar is beginnen we met de
inrichting: een nieuwe bar en ontvangstbalie; en alles wat er nodig is voor een
receptie/kantine. De nieuwe receptie komt in de kantine, wel zo gezellig.

Even Voorstellen
Wij zijn Ronn & Petra en
runnen samen
Camping du Rivage
&
Ronn`s Bikes & Kajaks.

Online reserveren.
Vanaf heden kun je ook via de website online reserveren met de mogelijkheid om
een voorkeursplaats aan te geven. Ook hebben we ons eigen annuleringsfonds in
het leven geroepen. Hiervoor betaal je 5% van het totaal geboekte bedrag.
Wij zijn met volle moed bezig om van het seizoen 2022 een prachtjaar te maken.
Op 16 April 2022 gaat de camping weer open.
We verheugen ons jullie weer mogen te ontvangen.

Met drukke weekenden
vind je ook vaak één van
onze kinderen om te
helpen.

Ronn & Petra
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NIEUWE RECEPTIE

LODGETENTEN

WOODLODGE

ONLINE RESERVEREN

In januari gaan we van
start met het renoveren
van het hoofdgebouw. Je
vind dan de receptie
terug in onze kantine.

Nieuwe Lodgetenten.

De Woodlodge wordt in
Maart opgebouwd en
gaat eind April in de
verhuur Je kunt de
Woodlodge via onze
website online boeken

vanaf heden kun je ook
op de website online
reserveren.

De Lodgetenten zijn
compleet ingericht tot 6
personen. Je kunt de
Lodgetent via onze
website online boeken
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www.durivage.lu
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Then and n

16-10-2021

Wij wensen je prettige feestdagen en een gelukkig nieuwjaar.
Zien wij jullie dit jaar op camping du Rivage?
Ronn & Petra
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