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STANDPLAATSEN

PERIODE VAN ... TOT ... 
(Prijs per nacht in euro)

06/04 
26/04

27/04
29/05

30/05
21/06

22/06
28/06

29/06
05/07

06/07
12/07

13/07
19/07

20/07
16/08

17/08
23/08

24/08
30/08

31/08
06/09

07/09
13/09

14/09 
30/09

DAGEN AANKOMST /VERTREK NAAR KEUZE ZATERDAG /ZONDAG/WOENSDAG – minimum 7 nachten NAAR KEUZE

FORFAIT 1 OF 2 PERSONEN 23 23 30 37 39 52 60 66 60 48 32 28 23

FORFAIT AAN ZEE - 2e RIJ ZEE* 25 28 35 42 44 57 65 72 66 53 37 33 25

FORFAIT AAN ZEE - 1e RIJ ZEE* 28 33 40 47 49 62 70 78 71 58 43 40 28

EXTRA PERSOON 6 6 6 6 8 11 11 11 11 11 8 6 6

KINDEREN VAN 3 TOT 7 JAAR GRATIS GRATIS GRATIS GRATIS GRATIS 11 11 11 11 11 GRATIS GRATIS GRATIS

KINDEREN JONGER DAN 3 JAAR GRATIS GRATIS GRATIS GRATIS GRATIS GRATIS GRATIS GRATIS GRATIS GRATIS GRATIS GRATIS GRATIS

EXTRA VOERTUIG 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5

HUISDIER 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5

Gratis

Standplaatsen
KINDEREN TOT 7 JAAR 

tot 05/07/2019  
en vanaf  31/08/2019

* Alleen Nouvelle Floride en Beach Garden  Het aangegeven tarief is een basisforfait voor 1-2 personen, uw kampeeruitrusting en één auto geparkeerd op de standplaats  Maximaal 6 personen per standplaats  Voor alle toeslagen 
(extra voertuig, bezoek) neemt u rechtstreeks contact op met het campingdorp  Huisdieren zijn verboden op het strand van 15 juni of eerder tot 15 september of later  Toeristenbelasting 2019: €0,61 / Milieubijdrage: €0,39 per nacht 
en per persoon boven de 18  Reserveringskosten: €30 tussen 06/07/2019 en 24/08/2019  Kosten annuleringsverzekering: €18. Beschikbare voorzieningen : zie achterzijde van dit document.

Speciale  
AANBIEDINGEN

-10%

Huuraccommodaties
VROEGBOEKKORTING

In STANDARD-accommodatie vanaf  de opening tot 13/07/2019 en van 
31/08/2019 tot 30/09/2019. Aanbieding geldig tot 31/12/2018, niet combineerbaar 
met andere kortingen, onder voorwaarden en afhankelijk van de beschikbaarheid.

voor elk verblijf   
van minimaal 7 nachten -15%

Huuraccommodaties en standplaatsen
LANG VERBLIJF

In Nouvelle Floride en Beach Garden: van 06/04/2019 tot 06/07/2019  
en van 31/08/2019 tot 30/09/2019. In Charlemagne: van 06/04/2019  
tot 20/07/2019 en van 31/08/2019 tot 30/09/2019

voor elk verblijf   
van minimaal 21 nachten 



HUURACCOMMODATIE

PERIODE VAN ... TOT ... 
(Prijs per nacht in euro)

06/04 
12/04

13/04
03/05

04/05
29/05

30/05
02/06

03/06
07/06

08/06  
21/06

22/06
28/06

29/06
05/07

06/07
12/07

13/07
19/07

20/07
26/07

27/07 
16/08

17/08
23/08

24/08
30/08

31/08
06/09

07/09
13/09

14/09 
30/09

DAGEN AANKOMST /VERTREK (behalve lange weekends) NAAR KEUZE – minimum 2 nachten ZATERDAG /ZONDAG/WOENSDAG – minimum 7 nachten NAAR KEUZE – min. 2 nachten

COTTAGE 4P. STANDARD 45 50 45 75 50 80 90 125 165 175 185 195 180 125 80 55 45

COTTAGE 4/6P. STANDARD 50 55 50 85 55 90 95 130 175 185 205 215 190 135 85 60 50

COTTAGE 6P. STANDARD 55 60 55 95 60 100 100 150 195 210 235 245 210 150 90 65 55

COTTAGE 4P. CONFORT 55 60 55 95 60 100 100 140 185 200 225 235 200 140 90 65 55

COTTAGE 6P. CONFORT 70 75 70 115 75 120 120 170 220 235 265 280 240 160 105 75 70

FLORIDE 4P. PREMIUM * NOUVELLE FLORIDE 70 75 70 115 75 120 120 170 220 235 265 280 240 160 105 75 70

FLORIDE 6P. PREMIUM * NOUVELLE FLORIDE 90 95 90 140 95 145 145 195 245 260 290 305 265 185 130 95 90

CABANE DE LA RÉSERVE 4P. STANDARD 45 50 45 75 50 80 90 125 170 180 190 200 185 130 85 55 45

CABANE DE LA RÉSERVE 4/6P. STANDARD 50 55 50 85 55 90 95 130 180 190 210 220 195 140 90 60 50

CABANE DE LA RÉSERVE 4P. CONFORT 55 60 55 95 60 100 100 140 190 205 230 240 205 145 90 65 55

CABANE DE LA RÉSERVE 6P. CONFORT 70 75 70 115 75 120 120 170 225 240 270 285 245 165 105 75 70

CABANON DU BAGNAS 4P. PREMIUM 70 75 70 115 75 120 120 170 220 235 265 280 240 160 105 75 70

CABANON DU BAGNAS 6P. PREMIUM 90 95 90 140 95 145 145 195 245 260 290 305 265 185 130 95 90

MAISON DES SABLES 5P. PREMIUM 80 85 80 125 85 130 130 185 235 250 280 295 255 175 115 85 80

MAISON DES SABLES 6P. PREMIUM 95 100 95 150 100 155 155 215 265 280 310 325 285 205 145 100 95

CABANE DE LA MER 4P. PREMIUM 70 75 70 115 75 120 120 170 220 235 265 280 240 160 105 75 70

CABANE DE LA MER 4P. ZEEZICHT 2E RIJ PREMIUM 90 95 90 140 95 145 145 195 245 260 290 305 265 185 130 95 90

CABANE DE LA MER 4P. ZEEZICHT 1E RIJ PREMIUM 95 100 95 155 140 160 175 250 285 295 315 330 290 210 150 115 95

CABANE DE LA MER 6P. PREMIUM 90 95 90 140 95 145 145 195 245 260 290 305 265 185 130 95 90

CABANE DE LA MER 6P. ZEEZICHT PREMIUM 115 120 115 175 160 180 195 270 325 335 370 385 345 240 180 135 115
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AUTOVRIJE 
groene wijken

VRIJE TOEGANG 
tot activiteiten en voorzieningen 
in de 3 campingdorpen

ALLE HUURACCOMMODATIES 
HEBBEN AIRCONDITIONING

* Huuraccommodaties in autovrije groene wijken  Schoonmaak: €100 voor STANDARD en CONFORT accommodaties, €120 voor PREMIUM accommodaties  Onze tarieven gelden voor 
accommodaties van 4 tot 6 personen naargelang het model, één voertuig en vanaf minimaal 2 of 7 nachten, afhankelijk van het seizoen  Huisdieren welkom, behalve in de Maison des Sables: 
max. 1 hond of 2 hondjes (-10kg elk), €7 per hond per nacht. Let op: huisdieren zijn verboden op het strand van 15 juni of eerder tot 15 september of later  Toeristenbelasting 2019: €0,61 / 
Milieubijdrage: €0,39 per nacht en per persoon boven de 18  Annuleringsverzekering huuraccommodatie: €5 x het aantal overnachtingen.



LANGE WEEKENDS
PASEN
20/04  
22/04

1 MEI
28/04  
01/05

8 MEI 
05/05  
08/05

HEMELVAART 
30/05  
02/06

PINKSTEREN 
08/06  
10/06

2 NACHTEN 3 NACHTEN 3 NACHTEN 3 NACHTEN 2 NACHTEN

100 150 135 225 160

110 165 150 255 180

120 180 165 285 200

120 180 165 285 200

150 225 210 345 240

150 225 210 345 240

190 285 270 420 290

100 150 135 225 160

110 165 150 255 180

120 180 165 285 200

150 225 210 345 240

150 225 210 345 240

190 285 270 420 290

170 255 240 375 260

200 300 285 450 310

150 225 210 345 240

190 285 270 420 290

200 300 285 465 320

190 285 270 420 290

240 360 345 525 360

COTTAGE  
4-6P./2KMRS. STANDARD - 27 TOT 30 M2

Woonkamer met zit/slaapbank  
(2-persoonsbed, 140 cm)

COTTAGE  
6P./3CH.* CONFORT - 34 M2

* Alleen in Nouvelle Floride

COTTAGE  
4P./2KMRS. STANDARD en CONFORT - 25 M2

COTTAGE  
6P./3KMRS. STANDARD en CONFORT - 32 M2

CABANE DE LA MER/DE LA RÉSERVE  
6P./3KMRS. PREMIUM en CONFORT - 34 M2

MAISON DES SABLES  
5P./2KMRS. PREMIUM - 35 M2

2 badkamers en 2 wc’s

CABANE DE LA MER/DE LA RÉSERVE  
4P./2KMRS. PREMIUM en CONFORT - 27 M2 

CABANE DE LA RÉSERVE  
4P./4-6P./ 2 KMRS. STANDARD - 27 M2 TOT 30 M2

* Woonkamer met zit/slaapbank (2-persoonsbed, 
140 cm) alleen in logies 4/6 pers.

CABANON DU BAGNAS  
4P./2KMRS. PREMIUM - 35 M2

CABANON DU BAGNAS  
6P./3KMRS. PREMIUM - 46 M2

MAISON DES SABLES  
6P./3KMRS. PREMIUM - 40 M2

FLORIDE PREMIUM
6P./3KMRS. PREMIUM - 32 M2

FLORIDE PREMIUM
4P./2 KMRS. PREMIUM - 26 M2
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Lang weekend in het laagseizoen: aankomst op de 1e dag vanaf 14u 
en vertrek op de laatste dag vóór 17u naargelang beschikbaarheid, 
min. 2 nachten.



Om gebruik te kunnen maken van de door Les Méditerranées aangeboden 
faciliteiten verzoeken wij u onderstaande algemene voorwaarden 
nauwlettend te lezen. Deze voorwaarden betreffen de verkoop van vakanties 
en zijn van kracht vanaf het moment van reservering. Het reserveren van een 
verblijf impliceert de aanvaarding van onze Algemene Voorwaarden.

RESERVERINGSVOORWAARDEN
•  De reservering wordt pas van kracht na akkoord van de campings Les 

Méditerranées, na ontvangst van de aanbetaling en na ontvangst van hetzij 
het volledig ingevulde en ondertekende reserveringsformulier, hetzij de 
aanvaarding van de algemene verkoopvoorwaarden bij de online reser-
vering.

•  Elke reservering dient te worden goedgekeurd door de campings Les Méditer-
ranées. Het staat de campings Les Méditerranées vrij om een reservering te 
accepteren of te weigeren, al naargelang de beschikbaarheid en algemene 
omstandigheden die de feitelijke uitvoering van de reservering zouden kunnen 
schaden. De campings Les Méditerranées bieden vakanties voor gezinnen en 
families in traditionele zin en de accommodaties zijn daar speciaal voor 
ontworpen en ingericht. De campings Les Méditerranées behouden zich het recht 
voor om reserveringen te weigeren die met dat ontwerp in tegenspraak zijn of 
het kunnen schaden.

•  U reserveert de standplaats of de huuraccommodatie op uw eigen naam. 
  Het gereserveerde verblijf mag onder geen enkele voorwaarde worden 

onderverhuurd of overgedragen zonder voorafgaande instemming van de 
campings Les Méditerranées.

•  Minderjarigen dienen te worden vergezeld door een ouder of wettelijke 
voogd.

•  De nummers van de standplaatsen of de huuraccommodatie zijn niet 
gegarandeerd. Indien noodzakelijk vanwege onze planning of overmacht, 
behoudt de directie zich het recht voor om het nummer van de accommo-
datie of de standplaats te wijzigen.

Kampeerplaats: Het basistarief omvat de standplaats voor een tent, caravan 
of camper voor 1 of 2 personen, één voertuig, toegang tot het sanitair en de 
voorzieningen.
Verhuur: De huuraccommodaties zijn volledig gemeubileerd. De basiscapa-
citeit is 4 tot 6 personen, afhankelijk van het type accommodatie.
De campings Les Méditerranées behouden zich het recht voor om de toegang 
tot de dorpen te weigeren voor groepen of gezinnen met meer leden dan de 
capaciteit van de gehuurde accommodatie.
Reserveringskosten: Les Méditerranées rekent geen reserveringskosten 
voor de huuraccommodaties. De reserveringskosten voor de standplaatsen 
vindt u in het contract.

TARIEVEN EN TOERISTENBELASTING
•  De vermelde tarieven gelden voor het seizoen 2019. Deze gelden voor één 

overnachting en worden vermeld in euro's, inclusief BTW (op de voorgaande 
pagina ziet u wat er inbegrepen is bij onze prijzen).

•  Les Méditerranées kan in de loop van het seizoen aanbiedingen laten gelden 
(periodes en producten nader te bepalen).

•  De hoogte van de toeristenbelasting varieert per gemeente.

BETALINGSVOORWAARDEN
•  Voor reserveringen die langer dan 30 dagen vóór aanvang van het verblijf 

worden gemaakt, moet 30% van het verschuldigde bedrag direct bij reservering 
worden voldaan bij wijze van aanbetaling. Het resterende bedrag dient 30 dagen 
vóór de aanvangsdatum van het verblijf te zijn voldaan.

•  Voor reserveringen die minder dan 30 dagen vóór de aanvangsdatum van 
het verblijf worden gemaakt, moet bij reservering het volledige bedrag 
worden betaald.

UW VERBLIJF
1. Aankomst
•  Aankomstdagen variëren naargelang de huurperiodes (zie de pagina tarieven).

•  Huuraccommodaties: op de dag van aankomst in Les Méditerranées wordt een 
borg verrekend van e300. De sleutels van uw huuraccommodatie kunt u vanaf 
17u afhalen.

•  Standplaats op de camping: op de dag van aankomst bent u welkom vanaf 14 uur. 
2. Tijdens uw verblijf
De kampeerder dient een WA-verzekering te hebben: de kampeerder is 
verantwoordelijk voor het toezicht op zijn persoonlijke eigendommen (fiets, 
enz). De campings Les Méditerranées wijzen elke aansprakelijkheid af voor 
diefstal, brand, noodweer enz., en voor incidenten die onder de civiele 
aansprakelijkheid van de kampeerder vallen. 
Alle klanten dienen zich te houden aan de bepalingen van het interne 
reglement.
Iedere huurder is hoofdelijk aansprakelijk voor hinder en overlast veroorzaakt 
door personen die bij hem of haar verblijven of op bezoek zijn.
3. Vertrek
•  Huuraccommodatie of standplaats: op de dag van vertrek vermeld in uw 

contract dient u vóór 12 uur de accommodatie of standplaats leeg op te 
leveren..

  De accommodatie moet schoon en in perfecte staat worden opgeleverd; de 
inventaris kan eventueel worden gecontroleerd.

  Kapotte of beschadigde voorwerpen moeten door u worden vergoed, 
evenals eventueel benodigde herstelwerkzaamheden. 

  Bij uw vertrek wordt de te retourneren borgsom verminderd met de door 
facturen gestaafde vergoeding van eventuele schade vastgesteld bij de 
inventarisatie. 

  Het inhouden van de borg leidt niet tot het uitsluiten van aanvullend 
verschuldigde schadevergoeding, indien de herstelkosten hoger zijn dan 
het bedrag van de borg.

•  Huuraccommodaties: indien de accommodatie voor uw vertrek niet naar 
behoren is gereinigd, zijn schoonmaakkosten verschuldigd.

  De controle van de staat van onderhoud vindt in het laagseizoen plaats 
tussen 9 u en 12 u en in het hoogseizoen tussen 8 u en 12 u. In geval van 
voortijdig vertrek zonder controle van de staat van onderhoud of buiten 
genoemde tijden bent u het schoonmaaktarief verschuldigd (e100 in 
STANDARD en CONFORT en e120 in PREMIUM).

•  Bij te laat opleveren van de accommodatie kan een extra nacht worden 
berekend volgens de op die dag geldende tarieven. 

HUISDIEREN
Huisdieren zijn toegestaan op de campings Les Méditerranées tegen een 
vergoeding te voldoen bij de reservering, met uitzondering van honden uit 
de 1e en 2e categorie. 
Hoewel toegestaan, dienen huisdieren altijd aangelijnd te worden gehouden. 
Huisdieren zijn niet toegestaan bij de zwembaden, in de levensmiddelen-
winkels en in de andere gebouwen. 
Het inentingsboekje van honden en katten moet up-to-date zijn. 

BEZOEKERS EN TOESLAGEN
Bezoekers moeten zich melden bij de receptie en alle toeslagen moeten daar 
ter plekke worden voldaan. 
Bezoekers hebben tegen betaling toegang tot de zwembaden en de activi-
teiten: e10 /persoon. 
Hun voertuig moet buiten de camping worden geparkeerd. 

SCHOONMAAKKOSTEN
STANDARD- en CONFORT-accommodaties: e100 / PREMIUM accommodaties: 
e120.

POLSBANDJES
Bij aankomst krijgt ieder lid van uw gezelschap bij de receptie een polsbandje om. 
Dit moet gedurende het hele verblijf zichtbaar aan de pols worden gedragen om 
te voet vrij toegang te hebben tot onze drie locaties.

ZWEMBADEN
Het dragen van wijde zwemshorts en -bermuda’s is streng verboden. Alleen 
zwemkleding (zwempak of bikini voor dames, zwembroek voor heren) is 
toegestaan.

BARBECUES
Houtskoolbarbecues zijn streng verboden. Alleen barbecues op gas of elektri-
citeit zijn toegestaan.

GESCHILLEN
In geval van geschillen ligt de bevoegdheid bij de rechtbank van de vesti-
gingslocatie van de campings Les Méditerranées. 
Elke vordering betreffende het niet-nakomen van contractuele verplich-
tingen moet in de vorm van een aangetekende brief met ontvangstbewijs 
worden verstuurd aan de campings Les Méditerranées. 

ARBITRAGE
In geval van een geschil kunt u ons op de volgende manieren bereiken: 
- per e-mail op het adres info@nouvelle-floride-camping.com;
- per post middels een aangetekende brief met ontvangstbevestiging aan 
Camping Nouvelle Floride – 562 avenue des Campings – 34340 Marseil-
lan-Plage.
U kunt ook een consumentenombudsdienst inschakelen, maximaal één jaar 
vanaf de datum van de schriftelijke vordering, per aangetekende brief met 
ontvangstbevestiging, door een klacht in te dienen op de website www.
medicys.fr, of per post: Medicys – 73 Boulevard de Clichy – 75009 Parijs.

AANSPRAKELIJKHEID VAN DE CAMPINGS LES MÉDITERRANÉES 
De klant erkent uitdrukkelijk dat Les Méditerranées niet aansprakelijk kan 
worden gesteld voor foutieve informatie verspreid door haar partners door 
derden, evenmin als via enige andere digitale of papieren weg (brochure, 
website, sociale media e.d.), betreffende de campings en dan met name de 
foto's, de activiteiten, de voorzieningen en de openingsdata.
Alle foto's en teksten gebruikt in de brochure, op de website van de campings, 
op sociale media en op partnerwebsites zijn niet-bindend en uitsluitend infor-
matief van aard.
Het kan voorkomen dat bepaalde activiteiten of voorzieningen aangeboden en 
vermeld in de beschrijvingen op bovengenoemde communicatiemedia worden 
geannuleerd, met name vanwege extreme weersomstandigheden of in geval 
van overmacht zoals gedefinieerd door de Franse rechtbanken. 

PRIVACYBELEID
Overeenkomstig de Europese privacywetgeving omtrent gegevensbe-
scherming (AVG) van 25 mei 2018, waken wij over de best mogelijke bevei-
liging van uw persoonlijke informatie.
Uw gegevens worden gebruikt om u hoogwaardige service te verlenen, met 
een optimale verwerking van uw reservering en op uw persoonlijke wensen 
afgestemde communicatie over Les Méditerranées. Ons handvest voor de 
bescherming van persoonsgegevens is te vinden op onze site en op aanvraag 
verkrijgbaar. 
De persoonsgegevens die wij bij uw reservering van u krijgen zijn vertrouwelijk 
en worden nooit aan derden doorgegeven. De gegevens worden uitsluitend 
gebruikt voor het verwerken van uw reservering en voor de op uw wensen 
afgestemde berichtgeving over Les Méditerranées.
In overeenstemming met de Franse wet bescherming persoonsgegevens (Loi 
Informatique et Libertés) van 6 januari 1978 hebt u recht op inzage en correctie 
van uw gegevens en recht van verzet tegen bewaring. Voor de uitvoering van 
die rechten volstaat een schriftelijk verzoek aan het volgende adres met 
vermelding van uw naam, voornaam en adres: 
Les Méditerranées - Avenue des Campings - 34340 Marseillan-Plage.

PORTRETRECHT 
Les Méditerranées, en door Les Méditerranées als vertegenwoordiger aangewezen 
personen behouden zich het recht voor om foto's, video's, geluid of opnames 

waarop u verschijnt te gebruiken voor eventuele publicaties. Deze toestemming 
geldt zowel voor u als voor personen die bij u verblijven. Dit is uitsluitend bestemd 
voor de promotie en de animatie van de etablissementen en uw goede naam zal 
hierdoor op geen enkele manier worden geschaad. Deze toestemming wordt 
kosteloos verleend, voor alle landen ter wereld, en gedurende een looptijd van  
5 jaar.

MINI CLUB en TIENERCLUB
Kinderen zijn welkom bij de Mini-Club vanaf 5 jaar en tot 12 jaar. Kinderen 
jonger dan 5 jaar worden onder geen enkele voorwaarde toegelaten tot de 
Mini Club.
De Tienerclub verwelkomt jongeren van 13 tot 17 jaar, uitsluitend in juli en in 
augustus. 

AANBEVELINGS- EN GETROUWHEIDSPROGRAMMA
De voorwaarden van het aanbevelingsprogramma zowel als de voorwaarden van 
het getrouwheidsprogramma vindt u op www.lesmediterranees.com. Let op: 
wanneer het totaalbedrag van uw reservering is betaald, worden er geen kortings-
bonnen meer aanvaard en geen terugbetalingen gedaan.

ANNULEREN EN WIJZIGEN
1. Wijzigen van uw reservering
•  Wijzigingen van uw reservering kunnen kosteloos worden uitgevoerd, 

naargelang de beschikbaarheid op het campingdorp.
•  Indien u de campings Les Méditerranées niet schriftelijk laat weten dat u later 

aankomt, kan de betreffende accommodatie 24 uur na de in uw contract 
vermelde aankomstdatum opnieuw beschikbaar worden gesteld, waarmee 
uw reservering verloopt.

2. Niet gebruikte voorzieningen
Bij het door eigen toedoen niet gebruiken, onderbreken of bekorten (verlate 
aankomst, voortijdig vertrek) van uw verblijf hebt u geen recht op terugbe-
taling.
3. Annulering door de campings Les Méditerranées 
In geval van annulering door de campings Les Méditerranées worden reeds 
betaalde bedragen terugbetaald, tenzij er sprake is van overmacht. Een 
dergelijke annulering geeft echter geen recht op enige schadevergoeding.
4. Annulering door de kampeerder
In geval van onderbreking of annulering van het verblijf door een klant die 
geen annuleringsverzekering heeft afgesloten, retourneren de campings Les 
Méditerranées in geen geval betaalde en/of verschuldigde bedragen.

ANNULERINGSVERZEKERING
Les Méditerranées biedt via haar partner Gritchen Affinity een verzekering 
aan die beschermt tegen annulering of onderbreking van het boekingscon-
tract. Kosten annuleringsverzekering: voor de huuraccommodaties: e5/
nacht; voor de standplaatsen: e18. 
Bij annulering dient de klant de camping onmiddellijk per post of per e-mail 
op de hoogte te stellen van zijn of haar terugtrekking, zodra het evenement 
dat het vertrek verhindert zich voordoet. 
Indien het betreffende schadegeval voorzien is in de algemene voorwaarden 
(te vinden op www.campez-couvert.com of bij de campings zelf), dient de 
klant de verzekeraar binnen 48 uur in te lichten en alle benodigde informatie 
en bewijsstukken te overleggen:
• online via internet: www.campez-couvert.com
• per e-mail: sinistre@campez-couvert.com
• per post: Gritchen Tolède & Associés - Service sinistres / 27 Rue Charles 
Durand / CS 70139 - 18021 BOURGES Cedex.
Voor meer informatie raadpleegt u de algemene voorwaarden van de verze-
keraar op www.campez-couvert.com.
Bij onderbreking of annulering van het verblijf door een klant die de verze-
kering niet heeft afgesloten, vergoeden de campings Les Méditerranées in 
geen geval de reeds betaalde en/of verschuldigde bedragen.

Algemene Voorwaarden
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NOUVELLE FLORIDE: +33 (0)4 67 21 94 49 | CHARLEMAGNE: +33 (0)4 67 21 92 49 | BEACH GARDEN: +33 (0)4 67 21 92 83  
MARSEILLAN-PLAGE | WWW.LESMEDITERRANEES.COM

Checklist
STANDPLAATSEN BEACH GARDEN CHARLEMAGNE NOUVELLE FLORIDE

Forfait 1 of 2 personen
Maximum 6 pers. /standplaats
1 caravan of 1 camper of 1 tent
1 auto
Elektriciteit (mini 6 ampère)
Water (aansluiting) en afwatering

HUURACCOMMODATIE STANDARD CONFORT PREMIUM

WOONKAMER/KEUKEN

Keuken
Servies
Kookplaat + magnetron
Koelkast (met vriesvak)

Filterkoffieapparaat 
Senseo koffieapparaat 
Waterkoker + broodrooster 
Vaatwasser
Flatscreen-tv

KAMERS

2 tot 3 slaapkamers
Dekens of dekbedden, kussens, beschermlaken aanwezig
Lakens aanwezig
Hoogwaardige bedden

BADKAMER/WC

Badkamer met wastafel en douche
Aparte wc
Handdoeken aanwezig
Haardroger

BUITEN

Halfoverdekt terras + tuinmeubelen + 2 ligstoelen
Wijk met veel groen, zonder auto's

VOORZIENINGEN/SERVICE

Welkomstkit & -cadeau
Kluisje
Verwarming/airconditioning
WIFI

STANDARD Alle comfort in een aangename omlijsting. 
CONFORT Hoogwaardige, ruime en volledig ingerichte huuraccommodatie. 
PREMIUM Accommodatie met design-apparatuur en inrichting, in een mooie omlijsting met alleen voetgangers.

INBEGREPEN BIJ ONZE PRIJZEN
STANDPLAATSEN 
Een standplaats voor een tent of een caravan of een camper,  
en één auto geparkeerd op de standplaats.

Toegang tot sanitair met warme douches, wc, warm water in de 
wasbakken voor was en afwas, stopcontact 220V voor scheerapparaat 
en haardroger.

Afgesloten, verwarmd sanitair.

HUURACCOMMODATIE 
Een accommodatie voor 4 tot 6 personen naargelang het  
model; één voertuig, water, gas en elektriciteit.

STANDPLAATSEN EN HUURACCOMMODATIE 
Gratis toegang tot onze verwarmde zwembaden  
en infrastructuren, vanaf de opening tot de sluitingsdatum.

Gratis amusement en activiteiten: mini-club, aquagym, dansen, 
sportwedstrijden, dansavonden, karaoke, concerten,  
cabaretavonden, balnéo-wellness, enz.

TOEGANG TOT DE SPA 
Introductietarief Spa €15 
AQUABIKE €5

WIFI (inbegrepen bij CONFORT en PREMIUM accommodatie - voor  
2 apparaten, niet tegelijkertijd)

AANVULLENDE OPTIES 
(verhuur, prijs/week, na reservering)
Baby-Kit * €28  
Ledikantje * €21

*gratis in CONFORT en PREMIUM-accommodatie, buiten  
juli en augustus.

TOERISTENBELASTING EN MILIEUBIJDRAGE  
(per nacht en per persoon boven de 18)
Toeristenbelasting 2019: €0,61 / Milieubijdrage: €0,39

NIET BIJ ONZE PRIJZEN INBEGREPEN

Kinderstoel * €15 
Beddengoed €15


