
 

MILIEUHANDVEST 

VAN DE CAMPING LA FARIGOULETTE – 
 CIELA VILLAGE 

 
 
 
 
 

Het is ons een genoegen u hier te ontvangen op ons bedrijf. 
 

De camping La Farigoulette-Ciela Village ligt in een gebied dat ongerept gebleven is in het hart van het Régionale Park van Verdon (Parc Régional du 
Verdon) en van een Natura 2000 Zone. 
Sinds de oprichting nemen respect en bescherming van de natuur een centrale plaats in bij ons. Voor ons, voor u en voor de toekomstige generaties, 
stellen wij alles in het werk om het impact van onze activiteit op het milieu zo klein mogelijk te houden. 

 

UW WELZIJN, ONZE PRIORITEIT 

 
1. WIJ BEVORDEREN DE LOCALE ECONOMIE  

✓ U vindt bij onze kruidenier tal van producten die lokale producenten komen; 
✓ Iedere dinsdag- en vrijdagavond (in het hoogseizoen) organiseren wij een avondmarkt met plaatselijke ambachtslieden; 
✓ Het restaurant verwerkt ter plekke biologische seizoensproducten en/of producten van lokale landbouwers. 

 

 
2. WIJ HANDELEN IN HET BELANG VAN DE NATUUR IN SAMENWERKING MET HET REGIONALE PARK VAN DE 

VERDON 

✓ Het gebruik van pesticiden en kunstmest is verboden; 
✓ Op de camping, vindt u enkel lokale plantensoorten, aangepast aan het klimaat en dus minder water en kunstmest verbruikend; 
✓ Er is een programma ter bescherming van vleermuizen opgezet « Petit Rhinolophe »/ «Klein hoefijzervleermuis » geheten. In nauwelijks 10 

jaar tijds is 8% van hun broedplaatsen verdwenen. Wij bieden aan honderden vleermuizen onderdak op de camping! 

 
 

3. WIJ DOEN EEN GROENER AANBOD  

✓ Een informatiepunt maakt onze gasten bewust van de fauna, de flora, de natuurgebieden in de omgeving en van passend gedrag om de 
soorten in stand te houden; 

✓ Het informatiepunt geeft informatie aan onze gasten over wandelingen, paardrij mogelijkheden, fietstochten in de omgeving van de camping; 
✓ Tal van groene reis alternatieven worden u geboden om onze regio te verkennen met respect voor het milieu: verhuur van fietsen, elektrische 

boten, kano-kajak, paddle; 
✓ Wij beperken het gebruik van documentatie op papier met de digitale app van Ciela Village; 
✓ Het overgrote deel van de producten die gebruikt worden voor het verhuuronderhoud zijn milieuvriendelijk; 
✓ Autoverkeer is ‘s nachts verboden om geluidsoverlast en vervuiling te vermijden. 

 

 
4. WIJ BESPAREN WATER EN ENERGIE 

✓ Het personeel op de camping verplaatst zich te voet of in elektrische karretjes; 
✓ Al onze mobilhomes zijn uitgerust met een versterkte thermische isolatie; 
✓ Wij hebben alle halogeen lampen vervangen door zuinige spaarlampen; 
✓ Wij hebben licht timers en schemerdetectoren geïnstalleerd in de gemeenschappelijke ruimten om energieverspilling te beperken; 
✓ Het besproeien gebeurt op rationele wijze (bij zonsondergang) en onze groenafval wordt omgezet in mulch om de bodem te verrijken; 
✓ Onze teams worden getraind in eco gebaren die zij in hun dagelijkse taken in acht dienen te nemen. 

 
 

5. WIJ BEPERKEN EN SORTEREN HET AFVAL  

✓ Een selectief sorteerpunt staat tot uw beschikking bij de ingang van de camping; 
✓ Wij beperken het drukwerk en geven de voorkeur aan elektronische correspondentie; 
✓ Er is een samenwerking met lokale kringloopwinkels opgezet. Wij geven hen ons oude materiaal/ meubels/gevonden voorwerpen; 
✓ Een ecologische sanitair waterbekken zuivert op biologische wijze het afvalwater van de camping en zorgt dat het weg kan lopen in 

het grondwater. 

 

 

Leder jaar verbinden wij ons aan nieuwe criteria om onze aanpak te perfectioneren, aarzel niet om ons uw ideeën  
aan de hand te doen ! 

 

Dank voor uw steun voor onze aanpak! De natuur zegt u dank  
 


