
CAMPING LES GRILLONS***

MOBIL-HOME LOGGIA GRAND CONFORT

Camping LES GRILLONS - Route de la Madeleine 05200 EMBRUN - S.A.R.L. au capital de 225.000€ - Siret: 82196848400013 - R.C.S. Gap - APE :5530Z

*minimaal 7 nachten verblijf **minimaal 14 nachten verblijf

laag seizoen hoog seizoe hoog seizoe midden seizoenmidden seizoenmidden seizoen

2 
weken 

arrangement 
(laag seizoen)

1 
nacht in 

laag seizoen

Bijkomende/extra kosten:
Annuleringsverzekering : 15€ per week of 2€ 50/nacht.

Huisdieren geaccepteerd: 14€/week.
Let op! Huisdieren moeten ten alle tijde aan de riem en mogen nergens op de camping los lopen! 

Wifi ( 2€=1h / 3€=2h / 5€=6h / 8€=12h )
Lakenpakket te huur (vooraf reserveren noodzakelijk 13€/bed/verblijf of 3€/nacht).

Babybed : 10€/week of 3€/nacht

Inbegrepen bij de prijs:
6 persoons maximum (iedere extra persoon wordt niet toegestaan),

1 auto, 
Gratis toegang tot de verwarmde zwembaden.

 Gratis 2 uur WIFI

BOOKING IS ONDERWORPEN AAN :  

Inchecken op zaterdag na 15.00 uur en uitchecken is zaterdag voor 10.00 uur.

* 13€ reserveringskosten nergens inbegrepen en niet terug te vorderen.
* een aanbetaling van 25 % van het totale bedrag van uw verblijf dient u te voldoen na bevestiging van uw reservering.

Het restant bedrag dient 1 maand voor incheck.
For an kort Verblijf (Minder dan 7 nachten, in laag seizoen) bedraagt   van aanbetaling Voor Het Tarief 1 nacht (zonder 

Reserveringskosten)
Het totale bedrag moet tevens worden voldaan als er later dan afgesproken wordt ingecheckt of eerder vertrokken/uitge-

checkt.

Borgsom bij inchecken: 350€ (inventaris) + 45€ (schoonmaak).
De borgsom zal worden teruggegeven na eindcontrole van het inventaris en eindschoonmaak.

ANNULERINGSVOORWAARDEN

Annuleringsverzekering aangeboden door onze partner AXELLIANCE : 15 € per week voor 2 € 50 / nacht.

Annulering zonder annuleringsverzekering zal niet worden terugbetaald

Betalingsmogelijkheden : CB, cash, bank transfer.
Camping LES GRILLONS - Route de la Madeleine 05200 EMBRUN - S.A.R.L. au capital de 225.000€ - Siret: 82196848400013 - R.C.S. Gap - APE :5530Z

Toeristenbelasting niet inbegrepen: 0.60€ per persoon per nacht/vanaf 18 jaar

Huur van zaterdag tot zaterdag

ZOMER 2019 / TARIEF PER 7 NACHTEN

399€ 679€ 779€ 779€ 679€ 649€ 89€399€

08/05 tot 29/06
en

24/08 tot 15/09
29/06 tot 06/07* 06/07 tot 20/07* 20/07 tot 27/07* 27/07 tot 17/08** 17/08 tot 24/08*


