
Over Junora en Covid-19 in 2021 

Junora is een kleinschalige camping met 39 plekken op een groot terrein van in totaal 10,6 hectare, 

waarvan de camping activiteiten zijn ingericht op 4,2 hectare. De overige hectares zijn bos. 

Er is ruimte, veel ruimte. Zowel de accommodaties als de kampeerplekken liggen ruim uit elkaar. 

Sanitair voor de kampeergasten en de gebruikers van het zwembad heeft aparte opgangen via de 

buitenlucht. Het tweede sanitair gebouw wordt doorgaans maar door 4 a 5 gezinnen gebruikt en is 

daardoor nooit druk. 

Rust, ruimte & veiligheid 

Drukte is er sowieso niet bij ons; de pizza avonden die wij organiseren zijn zo opgezet, dat er een 

tijdslot is voor het afhalen of (gezelliger natuurlijk) ter plaatse opeten van de pizza. Er is voldoende 

ruimte tussen de tafels. 

Tijdens het afgelopen seizoen hebben onze gasten zich bij ons veilig en ontspannen gevoeld. Dit 

komt ook doordat onze camping in het groene hart van de Limousin ligt. Deze regio kenmerkt zich 

door schone lucht, de indrukwekkende natuur en de rust en ruimte doordat het gebied erg 

dunbevolkt is. Afgelopen zomer is de Haute-Vienne, zoals onze regio heet, “code groen” gebleven, als 

we kijken naar de besmettingsaantallen. Dit heeft er ook mee te maken dat er geen grote steden in 

de buurt zijn. Kortom: ondanks de pieken elders in Frankrijk en Europa, was het bij ons een veilige 

regio om van je welverdiende vakantie te genieten. Geen massatoerisme, nergens betaald parkeren 

in de nabije omgeving, gewoon ontspannen en tot rust komen.  

Natuur 

De attractie waar we het meest trots op zijn is de uiteraard de ongerepte natuur; wandelen, 

mountainbiken, wielrennen kan er volop, maar er zijn ook vele watersporten te beoefenen: voor 

iedereen is er meer dan voldoende bewegingsruimte. Zwemmen kan, behalve in ons verwarmde 

zwembad, in een van de tientallen zwemmeren in de nabije omgeving, helder en schoon water en 

aangenaam qua temperatuur (25-27 graden). De meeste stranden zijn zelfs in het hoogseizoen rustig 

te noemen zijn. De natuur is overigens weelderig groen in de zomer, doordat er in juni nog veel regen 

valt. Dit is iets wat onze gasten meteen opvalt, hoe de regio leeft. 

Covid-maatregelen op Junora 

Het kan zo zijn dat tegen de tijd dat de camping daadwerkelijk open is, er al diverse maatregelen niet 

meer nodig zijn (laten we het hopen), maar voor nu zijn dit de regels voor de zomer van 2021:  

 Bij het zwembad hanteren we de regels voor maximale badgasten zoals de Franse overheid 

dat vereist. Dit betekent voor de grootte van ons zwembad, dat er maximaal 30 gasten 

tegelijk in het water mogen. Echter in de praktijk is dit altijd minder, omdat er ieder jaar 

automatisch een verdeling ontstaat tussen gasten die gebruik maken van ons zwembad en 

de mensen die kiezen voor een dag naar het meer. 

 Ons sanitair wordt 5 keer per dag schoongemaakt. 

 Er zijn papieren handdoek automaten bij de toiletten en uiteraard vloeibare zeep en 

bacteriële handgel. 

 In de receptie, dat ook ons winkeltje is, hebben we altijd de ramen open, voor ventilatie. We 

hanteren het maximum aantal bezoekers zoals de Franse overheid dat verlangt, maximaal 6 

personen tegelijk binnen. 

 Ook in het winkeltje staat er altijd handgel om te gebruiken. 



 Tafels op het terras staan ruim uit elkaar, op minimaal 2 meter. 

 

Annuleren? 

Wij hanteren voor het annuleren van een reservering het volgende: Indien u voor 1 mei a.s. 

annuleert storten wij 50% van de aanbetaling terug. Dit jaar zal dit wederom een voucher zijn, gezien 

het gebrek aan financiële middelen.  

In het hypothetische geval van grenzen sluiten of zelfs sluiten van de camping, op laste van de 

overheid door een/de (Covid) pandemie, zal de overheid ons financieel bij moeten staan, want na 

afgelopen zomer, zijn we door alle opties heen. Als Junora kunnen wij in dat geval geen (aan)betaling 

terugstorten, of voucher uitgeven. Ook kan de vakantie niet doorgeschoven worden naar een ander 

jaar. Afgelopen jaar hebben we dit na alle tevredenheid met onze gasten dit kunnen oplossen, maar 

voor een tweede jaar op rij dit is dit voor ons echt onmogelijk. We hopen op uw begrip! 

Een berg aan vertrouwen… 

Toch hebben wij enorm veel vertrouwen in andermaal een fijne zomer met jullie allemaal en we zien 

dat onze camping, in deze regio uitermate geschikt is voor het veilig vertoeven in een paradijselijke, 

gezonde en rustige omgeving.  

Nu de vaccinaties eindelijk op gang komen, gloort er licht aan het einde van de tunnel. Gelukkig 

hebben zowel Nederland als Frankrijk hetzelfde doel en planning: namelijk voor 1 juli alle risico- en 

contactberoepen te hebben ingeënt. Met de extra 20.000 Franse militairen die vanaf heden worden 

ingezet, zet Frankrijk (na ook een valse start) het hele proces in de hoogste versnelling.  

En iedereen is tegen die tijd wel toe aan een lekker ontspannen vakantie 😊.  

Schone lucht, schoon water, een fijne sfeer en veel gezelligheid; wees welkom bij Junora, in de 

prachtige Limousin! 

Vrolijke groeten, 

Nora, June, Madelon & Vincent Vermeulen 

 

 


