
Covid-19 UPDATE 04-01-2022 

Junora is een kleinschalige camping met 40 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 heel 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 gemiddeld door slechts enkele gezinnen gebruikt en 

is daardoor nooit heel druk. Wilt u rustig douchen, kies dan een tijdstip voor of na de gangbare 

drukte. De “ochtendspits” is tussen 9 en 10 uur en de “avondspits” tussen 19 en 20 uur.

Rust, ruimte, natuur (en veiligheid) 

Onze regio, zeer dunbevolkt, is sinds maart 2020 niet in gevarenzone geweest. De afgelopen twee 

“Covid jaren” hebben onze gasten aangegeven weinig tot niets te hebben gemerkt van enige 

beperkingen en daardoor hebben ze kunnen genieten van een ontspannen vakantie. Geen 

massatoerisme, nergens betaald parkeren in de nabije omgeving, gewoon ontspannen en tot rust 

komen. Komende zomer zal Frankrijk, zoals het er nu uitziet de volgende regels hanteren 

https://www.nederlandwereldwijd.nl/landen/frankrijk/reizen/reisadvies#anker-coronavirus  zie 

daarvoor het kopje “ in Frankrijk: Bezoek aan winkelcentra, ziekenhuizen, openbaar vervoer, horeca, 

sportactiviteiten en cultuur.”

Covid-regels om Frankrijk binnen te komen deze zomer:

U kunt u als vakantieganger vrij naar Frankrijk reizen, mits u beschikt over een vaccinatiebewijs, 

een negatieve PCR-test van max. 48 uur oud of een anti-stoffentest/bewijs, (bewijzen gelden voor 

iedereen vanaf 12 jaar) waarmee u laat zien dat u onlangs/in het recente verleden Covid-19 heeft 

gehad. Tevens dient een verklaring op eer ingevuld en meegenomen te worden. 

https://www.interieur.gouv.fr/Actualites/L-actu-du-Ministere/Attestation-de-deplacement-et-de-

voyage#from2

Wij zijn volgens de Franse overheid verplicht u uitsluitend bij aankomst, te vragen naar het (digitale) 

inreisbewijs of een negatieve test. Om op onze camping te komen is 2G dus niet noodzakelijk! Voor 

alle zaken buiten de camping, zoals horeca, museau, dierentuin etc, dus wel. 

Covid-19 maatregelen op Junora

https://www.nederlandwereldwijd.nl/landen/frankrijk/reizen/reisadvies#anker-coronavirus
https://www.interieur.gouv.fr/Actualites/L-actu-du-Ministere/Attestation-de-deplacement-et-de-voyage#from2
https://www.interieur.gouv.fr/Actualites/L-actu-du-Ministere/Attestation-de-deplacement-et-de-voyage#from2


Het kan zo zijn dat tegen deze zomer er bepaalde maatregelen niet meer nodig zijn, maar voor nu 

zijn dit de regels voor onze camping aankomende zomer, die zijn gelijk aan die van vorig jaar: 

 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. In de praktijk is dit altijd minder, omdat er ieder jaar 

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

mensen die kiezen voor een dagje naar één van de vele zwemmeren in de nabije omgeving.

 Ons sanitair wordt 4-5 keer per dag schoongemaakt.

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

bacteriële handgel beschikbaar.

 In de receptie, tegelijkertijd ons winkeltje, hebben we altijd de ramen en deuren open, voor 

ventilatie. We hoeven dit jaar geen maximum aantal bezoekers te handhaven, maar doen we

dat vooralsnog wel. Bij meer dan 20 mensen, zullen we dit aangeven en u vriendelijk 

verzoeken of enkele personen naar buiten willen gaan. Ook al komt dit door de natuurlijke 

spreiding van de gasten eigenlijk niet voor.

 Het belooft andermaal een drukke sporzomer te worden met het EK voetbal voor dames en 

de Tour de France voor zowel dames als heren. Vanaf 19 augustus sluiten we de zomer af 

met de Vuelta. Veel wielrennen dus. We proberen zoveel mogelijk te laten zien.

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

Een berg aan vertrouwen…

We hebben inmiddels voldoende vertrouwen in wederom 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. 

En iedereen is tegen die tijd wel weer 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

p.s. Aan deze informatie kunnen geen rechten worden ontleend en informatie kan te allen tijde 

worden aangepast, hersteld of vernieuwd.


	Onze regio, zeer dunbevolkt, is sinds maart 2020 niet in gevarenzone geweest. De afgelopen twee “Covid jaren” hebben onze gasten aangegeven weinig tot niets te hebben gemerkt van enige beperkingen en daardoor hebben ze kunnen genieten van een ontspannen vakantie. Geen massatoerisme, nergens betaald parkeren in de nabije omgeving, gewoon ontspannen en tot rust komen. Komende zomer zal Frankrijk, zoals het er nu uitziet de volgende regels hanteren https://www.nederlandwereldwijd.nl/landen/frankrijk/reizen/reisadvies#anker-coronavirus zie daarvoor het kopje “ in Frankrijk: Bezoek aan winkelcentra, ziekenhuizen, openbaar vervoer, horeca, sportactiviteiten en cultuur.”

