
CAMPING LES GRILLONS***
2019 CAMPING TARIEVEN

DAGTARIEF : 
Voor 1 camping plek van ongeveer 95m2, 1 caravan of tent, 1 auto, 1 of 2 personen : 

DAGTARIEF INCLUSIEF ELEKTRICITEIT :
Voor 1 camping plek van ongeveer 95m2, 1 caravan of tent, 1 auto, 1 of 2 personen, elektrische aansluiting :

19.20€

24.10€

Prijs per persoon / per nacht / per plek : 
Prijs per kind <3 jaar / per nacht :
Prijs per kind 3 tot 9 jaar / per nacht :
Prijs per extra auto/aanhanger/boot / per nacht (enkel in het naseizoen) : 
Prijs per huisdier / per nacht (verplicht continue aangelijnd op hele camping) : 

Gemeentelijke toeristenbelasting (iedere persoon boven 18) (prijs per persoon / per nacht) :

Verblijf visite op de camping verblijfplek gedurende de dag (prijs per dag) : 

PRIJSKORTING per dag : van 09/05 tot 29/06 en van 01/09 tot 15/09 :
PRIJSKORTING per dag inclusief elektriciteit : van 12/05 tot 01/07 van 26/08 tot 10/09 :

5.90€
gratuit
4.00€
3.00€
2.00€

0.60€

2.50€

15€
19.90€

*WARM WATER aanwezig in douches, wastafels en kinderbad.    
*Gratis toegang VERWARMDE ZWEMBADEN gedurende openingstijden.

 *Onze elektriciteitsaansluitingen zijn standaard Europese aansluitingen. Als u aangesloten wilt worden, dan dient u uw eigen kabel 
en de Europese camping plug (blauwe) mee te nemen. Wij sluiten u vervolgens aan.

*U kunt alles over onze gratis en aanvullende voorzieningen vinden onder het tabje “services”. 

*Betalingsmogelijkheden : Credit card, cash, bank transfer (IBAN code verplicht).

RESERVERINGSVOORWAARDEN  : 

Vereisten voor het reserveren van een campingplek :  * betaling van 10 €  bookingskosten ; niet inbegrepen bij andere prijzen 
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. 
                                                   * minimum verblijfsduur 7 nachten van 20/07 tot 20/08.

HET TOTAABEDRAG VAN DE RESERVERING DIENT VOLLEDIG TE WORDEN VOLDAAN OP DE DAG VAN AANKOMST TIJDENS INCHECKEN

We houden uw reservering vast tot 19.00 uur op de bevestigde dag van aankomst. Daarna zal, zonder kennisgeving of bericht 
van uw kant, de reservering worden geannuleerd en wordt de plek weer beschikbaar voor anderen. 

Inchecken kan vanaf 12:00 AM  en uitchecken dient uiterlijk  12:00 AM plaats te vinden. Indien u later dan 12:00 AM uitcheckt, 
zal hier een extra dag voor in rekening worden gebracht.

ANNULERINGSVOORWAARDEN :

Annuleringsverzekering aangeboden door onze partner AXELLIANCE : 12 € per plek, met een maximum van 1 maand.
Annulering zonder annuleringsverzekering zal niet worden terugbetaald
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