TARIEVEN 2020
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Tent Lodges Couple
2 x - 15 m2

+ 12 m² van terras. Aantal: 3
Heeft u al eens geproeft aan het ‘glamperen’ ? Heerlijk op vakantie zonder
een aanhangwagen vol met spullen. Bij aankomst staat er een kompleet
ingerichte Lodge tent voor u klaar. Onze Lodge tenten zijn half van hout en
half van tentdoek. Binnen heeft u 1 slaapkamer met een confortabel dubbelbed van 1m60 x 2m en een compleet ingerichte keuken met koelkast en
koffiemachine. Als u de tent uitloopt heeft u een houten terras met tafel en
stoelen en 2 camping stoeltjes om te kunnen genieten van het prachtige
uitzicht op de Mont Ventoux. De Lodges zijn gelegen aan de beboste heuvel.
De sanitairblokken liggen niet ver van de tenten en u heeft een kraantje
naast de tent.

Prijzen in euro’s per accommodatie en per nacht. Vanaf 28/04
11/04
15 /05

16/05
03/07

04/07
16/08

17 /08
23/08

24/08
11/09

12/09
04/10

58

81

107*

78

64

Gesloten

Ouderdom van de accommodaties: gerenoveerd in 2018 - Foto’s en plattegronden niet contractueel verbindend

Tent Lodges famille
4/5 x - 20 m2

+ 15 m² van terras (14 lodges en zes Lodge tenten op palen*)
Onze Lodge tenten zijn half van hout en half van tentdoek. Binnen heeft
u 2 kamers, één met een confortabel dubbelbed van 1m60 x 2m, en één
kamer met een stapelbed en een onderschuifbed wat de mogelijkheid
geeft om een babybedje te installeren. Een compleet ingerichte keuken
met koelkast en koffiemachine.
Als u de tent uitloopt heeft u een houten terras met tafel en stoelen en
2 camping stoeltjes om te kunnen genieten van het prachtige uitzicht
op de Mont Ventoux. De Lodges zijn gelegen aan de beboste heuvel.
De sanitairblokken liggen niet ver van de tenten en u heeft een kraantje
naast de tent.
*De lodges op palen zijn niet aan te raden voor mensen met hoogtevrees

Prijzen in euro’s per accommodatie en per nacht. Vanaf 28/04
11/04
16/05
04/07
17 /08
15 /05
03/07
16/08
23/08

*Tent Lodge famille 2 pers
Tent Lodge famille 4/5 pers

58
75

81
89

118

78
89

24/08
11/09

64
79

12/09
04/10

Gesloten
Gesloten

*Speciale prijs : U komt met 2 personen, of 2 pers. met een kind onder de 12 jaar (en/of een baby onder de 3 jaar) tot 4/7 en vanaf 17/8, dan
bieden wij u een accommodatie (behalve Villa Paradis) voor 5 pers. voor de prijs van 2 pers. aan.
Ouderdom van de accommodaties: gerenoveerd in 2018 - Foto’s en plattegronden niet contractueel verbindend

Tent Lodges Tribu
6 x - 20 m2

+ 12 m2 terras + een extra Mini Kinder Lodge 5m2
Heeft u al eens geproeft aan het ‘glamperen’ ? Heerlijk op vakantie zonder een
aanhangwagen vol met spullen. Bij aankomst staat er een kompleet ingerichte
Lodge tent voor u klaar. Onze Lodge tent is half van hout en half van tentdoek
en staat op palen. Binnen in de Lodge heeft u 2 kamers, één met een confortabel
dubbelbed van 1m60 x 2m, en één kamer met een stapelbed. Een compleet
ingerichte keuken met koelkast en koffiemachine. Als u de tent uitloopt heeft
u een houten terras met tafel en stoelen en 2 camping stoeltjes om te kunnen
genieten van het prachtige uitzicht op de Mont Ventoux. Via een trappetje kunnen de kinderen naar hun eigen Mini Lodge en via een glijbaan naar beneden. De
Lodges zijn gelegen aan de beboste heuvel. De sanitairblokken liggen niet ver
van de tenten en u heeft een kraantje naast de tent. De speciale Tribulodge op
palen is niet aan te raden voor kinderen onder de 8 jaar. Vraag bij uw reservering
om de Tribulodge die niet op palen staat als u kleinere kinderen heeft.
*De Lodges op palen zijn niet aan te raden voor mensen met hoogte vrees.

Prijzen in euro’s per accommodatie en per nacht. Vanaf 28/04
11/04
15 /05

16/05
03/07

04/07
16/08

17 /08
23/08

24/08
11/09

12/09
04/10

84

100

126

100

86

Gesloten

Foto’s en plattegronden niet contractueel verbindend

Tent Safari
5/6 x - 35 m2

+ 15 m2 terras. Aantal: 3
Onze Safari tenten bieden u een comfortabel en gezellig interieur. Er zijn
2 slaapkamers waarvan één met dubbel bed 1m60 x 2m, 1 kamer met 1
eenpersoonsbed en een onderschuif bed, en een « Bedstee » (1m60 x 2m)
waarvoor uw kinderen zullen vechten! U heeft een compleet ingerichte
keuken met aanrecht, koelkast/vriezer, servies en een koffiezetapparaat.
In de tent een lange tafel met stoelen. Op het overdekte terras vindt u 2
comfortabele stoelen om de nieuwsgierige eekhoorntjes te bekijken en
een eettafel. Een prachtige accommodatie voor diegenen die graag willen
kamperen in alle «luxe». De tenten liggen dicht bij alle voorzieningen. De
sanitairblokken liggen niet ver van de tenten. sanitairblok in de buurt.

*Tent Safari 2 pers
Tent Safari 5/6 pers

Prijzen in euro’s per accommodatie en per nacht. Vanaf 28/04
11/04
16/05
04/07
17 /08
15 /05
03/07
16/08
23/08

68
90

96
106

140

83
106

24/08
11/09

76
92

12/09
04/10

Gesloten
Gesloten

*Speciale prijs : U komt met 2 personen, of 2 pers. met een kind onder de 12 jaar (en/of een baby onder de 3 jaar) tot 4/7 en vanaf 17/8, dan
bieden wij u een accommodatie (behalve Villa Paradis) voor 5 pers. voor de prijs van 2 pers. aan.
Ouderdom van de accommodaties: 2016-2018 - Foto’s en plattegronden niet contractueel verbindend

Tent Safari Tribu
8/9 x - 40 m2

+ 25 m2 terras. Aantal: 1
De Safari tribu tent biedt u een comfortabel en gezellig interieur. Deze grote versie is
perfect voor 2 echtparen met 4/5 kinderen of opa/oma,neven en nichtjes, vrienden
& vriendinnetjes… Er zijn 2 slaapkamers met ieder een 2 persoons bed van 1m60 x
2m, en tussen deze twee kamers een « Bedstede voor een kind» en een dressing…
Op de eerste etage een slaapzaal met 4 één-persoons bedden. U heeft een compleet
ingerichte keuken met aanrecht, koelkast/vriezer, servies en een koffiezetapparaat
en magnetron. Een confortabele bank en een lange eettafel. Op het overdekte terras
vindt u een lounge set met bank en stoelen om de nieuwsgierige eekhoorntjes te
bekijken en twee ligbedden. Een prachtige accommodatie voor diegenen die graag
willen kamperen in alle « luxe ». De tenten liggen dicht bij alle voorzieningen. De
sanitairblokken liggen niet ver van de tenten.

Prijzen in euro’s per accommodatie en per nacht. Vanaf 28/04
11/04
16/05
04/07
17 /08
15 /05
03/07
16/08
23/08

*Tent Safari Tribu 2 pers.
Tent Safari 8/9 pers

103
116

121
133

157

123
133

24/08
11/09

107
119

12/09
04/10

Fermé
Fermé

*Speciale prijs : U komt met 2 personen, of 2 pers. met een kind onder de 12 jaar (en/of een baby onder de 3 jaar) tot 4/7 en vanaf 17/8, dan
bieden wij u een accommodatie (behalve Villa Paradis) voor 5 pers. voor de prijs van 2 pers. aan.

Ouderdom van de accommodaties: 2016 - Foto’s en plattegronden niet contractueel verbindend

Maisonnettes
2/5 x - 28 m2

+ terras. Aantal: 27.
U heeft een met pergola overdekt terras met teak houten meubelen en 2
ligstoelen, een omheinde tuin die geurt naar thijm en lavendel...
U vindt de Maisonnettes op 2 plaatsen, Cerisier en Malaugu. Doordat ze
allebei iets van het recreatiepark en aktiviteiten afliggen zijn zij ideaal
voor een rustige siesta in de namiddag.
Binnen vindt u een woonkamer/keuken, een badkamer met gescheiden douche en wc, een 2-persoonskamer (bed van 1m40 x 1m90) op
de tussenverdieping (trapje niet aangepast voor oudere gasten
of gasten die slecht ter been zijn en kleine kinderen !) en een
slaapkamer met 3 bedden voor de kinderen (1 hoogslaper).

*Maisonnette 2 pers.
Maisonnette 5 pers.

Prijzen in euro’s per accommodatie en per nacht.
11/04
16/05
04/07
17 /08
15 /05
03/07
16/08
23/08

65
95

93
116

110*
137

88
108

24/08
11/09

81
98

12/09
04/10

58
75

*Speciale prijs : U komt met 2 personen, of 2 pers. met een kind onder de 12 jaar (en/of een baby onder de 3 jaar) tot 4/7 en vanaf 17/8, dan
bieden wij u een accommodatie (behalve Villa Paradis) voor 5 pers. voor de prijs van 2 pers. aan.

Jaar: + 10 jaar (gerenoveerd in 2014-2015) - Foto’s en plattegronden niet contractueel verbindend

Cabanon 2/5
2/5 x - 21 m2

+ 16 m2 overdekt terras. Aantal: 3 (N°101-102-103)
Een comfortabele houten bungalow gebouwd onder de dennebomen dicht bij de Mas. 2 kamers, 1 kamer met een 2-persoonsbed van 1m60 x
2m00 en 1 kamer met 2 bedden en een hoogslaapbed.
Een compleet ingerichte keuken met afzuigkap en koelkast, een
badkamer met douche en toilet en eethoek. Buiten een tafel/stoelen
en 2 ligbedden.

*Cabanon 2 pers.
Cabanon 5 pers

Prijzen in euro’s per accommodatie en per nacht.
11/04
16/05
04/07
17 /08
15 /05
03/07
16/08
23/08

86
110

108
135

130*
153

108
131

24/08
11/09

94
114

12/09
04/10

62
68

*Speciale prijs : U komt met 2 personen, of 2 pers. met een kind onder de 12 jaar (en/of een baby onder de 3 jaar) tot 4/7 en vanaf 17/8, dan
bieden wij u een accommodatie (behalve Villa Paradis) voor 5 pers. voor de prijs van 2 pers. aan.
Ouderdom van de accommodaties: 2002 - gerenoveerd in 2014/2015 - Foto’s en plattegronden niet contractueel verbindend

Cabanon 5
5 x - 24 m2

+ 16 m2 overdekt terras. Aantal: 12
Een comfortabele houten bungalow gebouwd onder de dennebomen dicht bij de Mas. 2 kamers, 1 kamer met een 2-persoonsbed van 1m60 x
2m00 en 1 kamer met 2 bedden en een hoogslaapbed.
Een compleet ingerichte keuken met afzuigkap en koelkast/vriezer,
een badkamer met douche en appart toilet, zithoek en een eethoek.
De bungalow heeft centrale verwarming, die het huren in alle seizoenen
aangenaam maakt. Op het halfoverdekte terras een tafel met stoelen
en 2 ligbedden.

*Cabanon 2 pers.
Cabanon 5 pers

Prijzen in euro’s per accommodatie en per nacht.
11/04
16/05
04/07
17 /08
15 /05
03/07
16/08
23/08

86
110

108
135

153

108
131

24/08
11/09

94
114

12/09
04/10

62
68

*Speciale prijs : U komt met 2 personen, of 2 pers. met een kind onder de 12 jaar (en/of een baby onder de 3 jaar) tot 4/7 en vanaf 17/8, dan
bieden wij u een accommodatie (behalve Villa Paradis) voor 5 pers. voor de prijs van 2 pers. aan.

Ouderdom van de accommodaties: 2003 - gerenoveerd in 2013/2014/2015 - Foto’s en plattegronden niet contractueel verbindend

Houten bungalow 2 slaapkamers
4/5 x - 27 m2

+ terras van 15 m² Aantal: 25
De houten bungalows zijn voorzien van al het komfort en zijn prachtig gelegen. U kunt kiezen uit een bungalow dichtbij het recreatie park
of wat rustiger gelegen. U heeft een half overdekt houten terras met
direkte toegang tot de keuken en het zitgedeelte. 1 tweepersoons
kamer (bed 1m60 x 2m), 1 kamer met 2 éénpersoons bedden, waarvan
u er één onder het bed kunt schuiven om eventueel een kinderbedje
te plaatsen en 1 slaapgelegenheid in de zitkamer. Compleet ingerichte
keuken met magnetron, afwasmachine, koffiezetapparaat.
Badkamer met douche en appart toilet. Verwarming

*Houten bungalow 2 pers.
Houten bungalow 4/5 pers.

Prijzen in euro’s per accommodatie en per nacht.
11/04
16/05
04/07
17 /08
15 /05
03/07
16/08
23/08

96
115

121
144

162

117
140

24/08
11/09

104
122

12/09
04/10

63
78

*Speciale prijs : U komt met 2 personen, of 2 pers. met een kind onder de 12 jaar (en/of een baby onder de 3 jaar) tot 4/7 en vanaf 17/8, dan
bieden wij u een accommodatie (behalve Villa Paradis) voor 5 pers. voor de prijs van 2 pers. aan.
Jaar: 2009 tot 2018. Foto’s en plattegronden niet contractueel verbindend

Houten bungalow 3 slaapkamers
6 x - 25 m2

+ terras van 25 m²
Deze accommodaties liggen op het zuiden en zijn wat verwijderd van
het recreatiepark. ze zijn voorzien van al het komfort. U heeft een half
overdekt houten terras met ligstoelen en eettafel stoelen. Een ruime
keuken met afwasmaschine en magnetron en een aangename zitkamer.
1 tweepersoons kamer (bed 1m60 x 2m), 1 kamer met 2 éénpersoons
bedden, waarvan u er één onder het bed kunt schuiven om eventueel
een kinderbedje te plaatsen en 1 slaapkamer met 2 enkele bedden.
Badkamer met douche en appart toilet. Centrale gasverwarming.

*Houten bungalow 2 pers.
Houten bungalow 4/6 pers.

Prijzen in euro’s per accommodatie en per nacht.
11/04
16/05
04/07
17 /08
15 /05
03/07
16/08
23/08

106
125

130
159

179

125
148

24/08
11/09

113
131

12/09
04/10

72
85

*Speciale prijs : U komt met 2 personen, of 2 pers. met een kind onder de 12 jaar (en/of een baby onder de 3 jaar) tot 4/7 en vanaf 17/8, dan
bieden wij u een accommodatie (behalve Villa Paradis) voor 5 pers. voor de prijs van 2 pers. aan.
Foto’s en plattegronden niet contractueel verbindend

Bungalow Eden
5 x - 32 m2

+ 20 m2 terras. Aantal: 18. één bungalow is aangepast voor
personen met een handicap/rolstoel
De houten “Eden” bungalows zijn in een natuurlijke omgeving gebouwd
en erg comfortabel ingericht om een uiterst fijne vakantie door te brengen. Binnen vindt u 2 aparte kamers, 1 met een 2-persoonsbed (1m60
x 2m00) en een kamer met 2 éénpersoonsbedden en 1 hoogslaap bed.
Er is centrale verwarming, een badkamer met een gescheiden toilet, een
ruime keuken met o.a. afzuigkap, een grote koelkast/vriezer, afwasmachine, magnetron, waterkoker, koffiezetapparaat en sinaasappelpers,
een eettafel en een comfortabele zithoek met sateliet televisie (engelse, duitse, franse zenders), bluetooth speaker.
Op het half overdekte terras vindt u een buitentafel met stoelen en 2
ligstoelen.

*Bungalow Eden 2 pers.
Bungalow Eden 5 pers.

Prijzen in euro’s per accommodatie en per nacht.
11/04
16/05
04/07
17 /08
15 /05
03/07
16/08
23/08

106
140

141
169

192

130
162

24/08
11/09

121
147

12/09
04/10

81
93

*Speciale prijs : U komt met 2 personen, of 2 pers. met een kind onder de 12 jaar (en/of een baby onder de 3 jaar) tot 4/7 en vanaf 17/8, dan
bieden wij u een accommodatie (behalve Villa Paradis) voor 5 pers. voor de prijs van 2 pers. aan.
Jaar: gerenoveerd in 2017/2018 - Foto’s en plattegronden niet contractueel verbindend

Bungalow Suite 2 slaapkamers
4/5 x - 40 m2

+ 30 m² van terras. Aantal: 5
De Bungalow Suite is een zeer comfortabele nieuwe stacaravan voor 4/5
personen met een compleet uitgeruste keuken : vaatwasser, koffiezetapparaat, waterkoker, magnetron, bluetooth speaker, televisie, en ook
een airco/verwarming. De grote glazen schuifpui geeft u toegang tot het
terras met een buitendoche, hangmat, ligstoelen en zithoek.
Vannuit de 2-persoons kamer, met eigen badkamer, heeft u ook een
direkte toegang tot het terras. De kinderkamer heeft twee 1-persoonsbedden en de mogelijkheid een 3de bed of babybedje te plaatsen.
Ook deze kamer heeft een eigen badkamer.
De lakens zijn inbegrepen en de bedden opgemaakt bij aankomst.

*Bungalow Suite 2 pers.
Bungalow Suite 5 pers.

Prijzen in euro’s per accommodatie en per nacht.
11/04
16/05
04/07
17 /08
15 /05
03/07
16/08
23/08

114
148

154
181

207

145
173

24/08
11/09

131
158

12/09
04/10

91
104

*Speciale prijs : U komt met 2 personen, of 2 pers. met een kind onder de 12 jaar (en/of een baby onder de 3 jaar) tot 4/7 en vanaf 17/8, dan
bieden wij u een accommodatie (behalve Villa Paradis) voor 5 pers. voor de prijs van 2 pers. aan.
Foto’s en plattegronden niet contractueel verbindend

Bungalow Suite 3 slaapkamers
5 x - 40 m2

+ houten terras. Aantal: 4.
De Bungalow Suite is een zeer comfortabele stacaravan voor 4/5 personen met 2 slaapkamers, of nieuw dit jaar, voor 6 personen met 3
slaapkamers, met een compleet uitgeruste keuken : vaatwasser, koffiezetapparaat, waterkoker, magnetron, bluetooth speaker, televisie, en
ook een airco/verwarming. De grote glazen schuifpui geeft u toegang tot
het terras met een buitendoche, hangmat, ligstoelen en zithoek. Vannuit
de 2-persoons kamer, met eigen badkamer en een zeer confortabele
Epeda matras, heeft u ook een direkte toegang tot het terras. De kinderkamer heeft twee 1-persoonsbedden en de mogelijkheid een 3de
bed of babybedje te plaatsen. Het model met de 3de slaapkamer is een
kamer met stapelbed. In beide modellen heeft u 2 badkamers. De lakens
zijn inbegrepen en de bedden opgemaakt bij aankomst.

Bungalow Suite 2 pers.
Bungalow Suite 5/6 pers.

Prijzen in euro’s per accommodatie en per nacht.
11/04
16/05
04/07
17 /08
15 /05
03/07
16/08
23/08

114
148

154
181

207

145
173

24/08
11/09

131
158

12/09
04/10

91
104

*Speciale prijs : U komt met 2 personen, of 2 pers. met een kind onder de 12 jaar (en/of een baby onder de 3 jaar) tot 4/7 en vanaf 17/8, dan
bieden wij u een accommodatie (behalve Villa Paradis) voor 5 pers. voor de prijs van 2 pers. aan.
Jaar: 2019. Foto’s en plattegronden niet contractueel verbindend

Villa Paradis
6 x - 52 m2

+ terras van 120 m² - Aantal: 1
De extra luxe… : een eigen sauna voor 4 personen !
De Villa Paradis is de mooist gelegen accommodatie van Bélézy met een
prachtig uitzicht op de Mont Ventoux ! Twee dubbele kamers met airco en een directe toegang tot het terras (Epeda bedden van 1m60 x
2m) en een kinderkamer met twee bedden waarvan één hoogligger. De
2 badkamers beschikken over een verwarmd handdoekenrek evenals
een haardroger. De toiletten zijn apart. De keuken is van alle gemakken
voorzien: magnetron, afwasmachine, Nespresso koffiezetapparaat, waterkoker, broodrooster, sinaasappelpers en een koelkast met vriezer..
In de woonkamer is airco aanwezig, televisie, DVD speler, sateliet met
Franse, Engelse en Duitse kanalen + BVN en een openhaard. La Villa
Paradis heeft tevens centrale verwarming en WIFI bereik (met toeslag)
(ook een ethernetkabel aanwezig). Het grote terras heeft een privé
sauna voor 4 personen, buitendouche, een hangmat en tuinmeubels
(banken & fauteuils) inclusief ligstoelen en een klein tuinhuisje met een
wasmachine en een droger en een opslag ruimte voor eventueel fietsen
of buggy.

Prijzen in euro’s per accommodatie en per nacht.
11/04
15 /05

16/05
03/07

04/07
16/08

17 /08
23/08

24/08
11/09

12/09
04/10

210

252

310

252

218

143

Foto’s en plattegronden niet contractueel verbindend

Informatie:
* Alleen de Cabanons 101,102,103, Lodge N° 1,2,3 & de Maisonnettes hebben een tarief voor maximaal 2 pers. max. van 4/07 tot 16/08.
• Het «Promo Couple» tarief is voor echtparen met 1 of 2 kinderen onder speciale voorwaarden (zie annbieding Promo Couple).
• LET OP : Het model “Cabanon 2 pers.» en «Lodge 2 pers.», heeft een ander plan als het model 5.

Praktische informatie

Baby’s ... Op uw verzoek bij de reservering, stellen wij u graag gratis een kinderbedje, een kinderstoel, een badje, een aankleedtafel en onbreekbaar servies
beschikbaar in uw accommodatie (20€/camping). Kinderwagen voor ruig terrein te huur (20€ voor hele verblijf).
Miniclub (3-6 jaar) gratis: Opening: 24/06 tot 30/08. Omdat het aantal plaatsen voor deze leeftijdsgroep beperkt is, dient uw kind al bij de reservering te
worden aangemeld voor de miniclub (voor 5 halve dagen per week, te bepalen op de dag van aankomst).
Duur van de verblijven: Aankomst vanaf 16.30 uur en vertrek vóór 10.00 uur.
Maisonnette: Verhuur per nacht (minimum 2 nachten) van 11/04 t/m 04/07 en van 16/08 t/m 04/10 • Verhuur voor een week (7 nachten) of 10 NACHTEN
aankomst op zaterdag, zondag of woensdag (afhankelijk van planning) van 04/07 t/m 16/08.
Lodge - Tent Safari - Cabanon - Nautilhome - Bungalows : Houten / Eden / Suite - Villa Paradis* : Van 11/04 t/m 15/05 en van 11/09 t/m 04/10:
minimum verhuur 2 nachten* aankomst of vertrek naar wens • Van 15/05 t/m 13/06 en van 30/08 t/m 11/09: minimum verhuur 5 nachten, aankomst en
vertrek naar wens • Van 13/06 t/m 30/08 weekverhuur (7 nachten) van zaterdag t/m zaterdag of van zondag t/m zondag (volgens planning).
*Villa Paradis kan alleen vanaf 6 nachten worden gehuurd.
Niet bij de prijs inbegrepen : Toeristen belasting: 0,55€ / dag. Ecotaxe : 0,40€ / volwassene / dag • Administratiekosten: 30€ / 20€ als u on-line reserveert
(reservering - aanbetaling - restbetaling). Lakens: Huur lakenpakket 2 pers: 18€ / verblijf/ incl. wissel. - Huur lakenpakket 3 / 5 pers: 39€ verblijf/incl. wissel.
Bed gemaakt bij aankomst: 15€ / bed - Handdoeken: 15 € (2 badhanddoeken, 2 handdoeken, badmat). Eindschoonmaak* (desgewenst) : 78€ (vooraf reserveren) Annuleringsverzekering(desgewenst): Wij raden u aan een annuleringsverzekering af te sluiten. Kosten: 1% van het totaalbedrag van uw verblijf (min. 10€).
Hierdoor worden uw verblijfskosten bij annulering terugbetaald (zie algemene voorwaarden). Prijzen zijn inclusief BTW (berekend met de verlaagde koers van
10%). *de accommodatie moet desondanks op een normale manier worden opgeruimd en schoongemaakt (*vuilnisemmer leeg, vaatwerk en koelkast schoon,
een bezem door de woning).
Wij vragen de mensen die piercings hebben op intieme plaatsen om die tijdens een verblijf in Bélézy te verwijderen. Huisdieren zijn niet
toegelaten.

Speciale aanbiedingen Camping en accommodatie:
van 11/04 tot 04/07 en van
15/08 tot 04/10/2020*

-30%* voor 35 nachten of
meer aaneen

-20%* voor 17 nachten of
-15

meer aaneen

%*

voor 10 nachten of
meer aaneen

*Speciaal tarief
2 personen met kind
-12 jaar + Baby gratis

U komt met 2 personen, of 2 pers. met een kind
onder de 12 jaar (en/of een baby onder de 3 jaar)
tot 4/7 en vanaf 17/8, dan bieden wij u een accommodatie (behalve Villa Paradis) voor 5 pers. voor de
prijs van 2 pers.
Cumuleerbaar met andere promoties.
camping en accommodaties. *Excl. bijkomende bedragen.

Hemelvaart
weekend in een
Houten bungalow
4/5 pers. van 20/05 tot 24/05 = 4
nachten voor 484

€ in plaats van

576 € voor een gezin

STAANPLAATSEN

Par kampeerplaats / Nacht
Standaard staanplaats 2 pers.
Korting voor 1 pers. : -20% op de formule
voor 2 pers.

13/04 - 17/05

18/05 - 05/07

06/07 - 18/08

19/08 - 25/08

26/08 - 15/09

16/09 - 06/10

31,00

43,50

49,00

46,00

43,50

26,00

Extra pers. (+18 jaar)
Kind 8 tot 17 jaar

9,50
Gratis

Kind 3 tot 7 jaar

8,00
Gratis

9,00

8,00

Gratis

9,00

8,00

Gratis

Baby 0 tot 2 jaar

Gratis

Toeslag “Espace”

6,00

Toeslag Résidentiel / Camping-car confort

6,50

Elektriciteit «groen» 12 amp.

6,40

Wandelaars / fietsers tent 2 pers.
Korting voor 1 pers. : -20% op de formule
voor 2 pers.
Dortoir

Gesloten

60,00

75,00

68,00

51,50

Gesloten

20,50

24,00

29,00

25,00

24,00

20,50

* Deze prijs omvat: 1 standaard kampeerplaats voor 1 caravan of 1 tent + 1 bijzettentje en 1 voertuig (te parkeren op de bewaakte parkeerplaats buiten het terrein van 29/05 tot 18/09,
wijzigingen voorbehouden). Het 2de voertuig wordt altijd op het externe parkeerterrein geplaatst - Toeristenbelasting & reserveringskosten niet inbegrepen. Reservering van een kampeerplaats is voor een periode van ten minste 6 nachten tussen 11/07 en 9/08. (*Tent voor fietsers/wandelaars min. 2 nachten.) Tarieven berekend met de verlaagde BTW-koers van 10%.
Niet bij de prijs inbegrepen: Toeristen belasting 0,55€/volw./dag • Ecotax : 0,40€/volw./dag • Annuleringsverzekering (desgewenst): 1% van het totaalbedrag van uw verblijf (min. 10€)
• Administratiekosten: 30€ / 20€ als u on-line reserveert (reservering - aanbetaling - restbetaling).

Speciale aanbiedingen:

18,50 €* Arrangement voor 2 personen Standaard staanplaats met elektra
van 11/04 t/m 08/05/2020 en van 13/09 t/m 04/10/2020
Supplement van 3,50 € voor een Espace-Residentie of
Camping-car confort plaats
Kindertoeslag à 3,50 € / nacht en kindt
*Voor verblijven van 3 nachten of meer.

Speciale grote gezinnen kamperen: 10%

op het totaalbedrag van uw verblijf op de camping*
voor families van 5 pers. waarvan min. 2 kinderen onder
de 8 jaar.
*Behalve op de toeslagen, geldig in elk seizoen

STAANPLAATSEN
De campingplaatsen zijn bosrijk, zonnig of juist in de schaduw, te midden van struiken, bomen, bloemen en rotstuinen.

Standaard staanplaats
De campingplaatsen zijn bosrijk, zonnig of juist in de schaduw, te midden van struiken, bomen, bloemen en rotstuinen. Thijm, rozemarijn. Onze standaard plaatsen zijn bosrijk gelegen, met schaduw of zonnige plaatsen en
natuurlijk omheind met struiken en bomen. Het is geen heggetjes asfalt camping. De ondergrond kan op sommige
plaatsen stenig zijn dus neem goede haringen mee !

Espace staanplaats
Thijm, rozemarijn, eekhoorntjes en vogels vormen een betoverend decor voor uw vakantie op Bélézy. Uw vakantie
wordt veraangenaamd door de aanwezigheid van goed onderhouden sanitairblokken (4) met warm water, afwasbakken, douches en toiletten. Er is ook een sanitairblok speciaal voor kinderen!
• ‘Espace’ plaats : Campingplaatsen van 120m² voor diegenen die van wat ruimere plaatsen houden. (zonnige,
schaduw of half zon/schaduwplaatsen). Als u met de tent komt neem goeie haringen mee daar sommige plaatsen
een harde ondergrond hebben !

Résidentiels staanplaats
• ‘Residentie’ plaats : Campingplaats met een eigen gootsteen, elektrische aansluiting en een aansluiting op de
riolering. (zonnig gelegen)

Camping Car confort staanplaats
Een kampeerplaats met genoeg ruimte om grote kampeerauto’s (tot 8 m) te plaatsen. Gestabiliseerde ondergrond,
een eigen watervoorziening en elektriciteits aansluiting (als u de elektriciteit wil gebruiken zijn er extra kosten
aan verbonden). Als uw kampeerauto is voorzien van een afvoerslang kan deze direkt worden aangesloten op het
riool. De plaatsen zijn zonnig en enkele met schaduw graag even aangeven bij uw reservering wat u liever heeft.

Wandelaars / fietsers tent
Geen zin om uw tent mee te nemen ? U bent met de fiets, of u wilt de laatste nacht voor vertrek uw tent al
inpakken ? Dan kunt u één van onze bivak tentjes huren. Boven heeft u 2 éénpersoonsbedden (kunnen naast
elkaar geschoven worden) en onder een tafel en 2 banken en plaats om eventueel uw fiets te stallen. Dekens en
kussens aanwezig, lakens kunnen eventueel gehuurd worden. U moet zelf uw kkok en keukengerei meenemen.
Sanitairblok vlakbij. Mogelijk om per nacht te huren. Wifi bereik (met toeslag) Maximaal 2 personen. Tarief 1 persoon: 20% reductie op tarief 2 pers.

Uitreksel van de Algemene Huurvoorwaarden
La SAS Bélézy Provence, société par actions simplifiée au capital de 40640 € représentée par Monsieur Pascal Leclère dûment habilité aux fins
des présentes en vertu des statuts de la société.
Siège social Domaine de Bélézy- 132, chemin de Maraval - 84410 BEDOIN - France - Tél : +33(0)4 9065 60 18
E-mail:info@belezy.com - Site internet : www.belezy.com
Immatriculée au RCS de Carpentras sous le numéro 707 120 267 - Code NAF 552C TVA : FR 10 707120 267
Domaine de Bélézy camping catégorie « 5 étoiles » pour une capacité d’accueil de 320 emplacements, Arrêté préfectoral n° du 5 octobre 2016
Tarieven

De aandacht van de klant wordt gevestigd op het feit dat de toeristenbelasting en de milieubelasting niet bij de prijs zijn inbegrepen, maar inclusief BTW (10%).
Opties

Uw optie is acht dagen geldig, tijdens deze acht dagen moeten wij dit document en de aanbetaling ontvangen. Zonder bevestiging binnen deze acht dagen wordt uw optie
zonder tegenbericht geannuleerd. U ontvangt geen herinnering.
Restbetaling

Camping & Accommodatie: het resterende bedrag moet maximaal 1 maand voor uw verblijf worden voldaan.
Annulering

Alle reserveringen voor welke de rekening niet volledig is voldaan volgens deze huurvoorwaarden worden geannuleerd. In alle gevallen van annulering wordt het volgende
in rekening gebracht: de administratiekosten, plus 25% van het totaalbedrag van de reservering als u meer dan 16 dagen voor aankomst annuleert; het totaalbedrag van uw
reservering als u binnen 16 dagen van uw aankomst annuleert of als u zonder tegenbericht niet maximaal 24 uur na voorziene datum bent aangekomen. Bij annulering van
uw verblijf door SAS Bélézy Provence, behalve bij overmacht, worden de betaalde bedragen aan u worden gerestitueerd.
in geval van een geschil en nadat de klantenservice door de SAS Bélézy Provence is geïnformeerd, heeft elke klant de mogelijkheid om een ombudsman binnen maximaal 1
jaar vanaf de datum van de schriftelijke klacht per aangetekende post met retourbewijs aan SAS Bélézy Provence, te contacteren. De contactgegevens van de ombudsman
die door de klant kunnen worden gebruikt : www.medicys.fr , @ : contact@medicys.fr , 73 boulevard de Clichy 75009 Paris France , Tel. : 0033 (0)1 49 70 15 93
Verandering van data

Van 13.04.2019 tot en met 6.10.2019 zal in het geval van eerder vertrek of latere aankomst alle gereserveerde nachten op de camping en/of in een accommodatie in
rekening worden gebracht. Er vindt geen restitutie plaats.
Annuleringsgarantie

Wij adviseren u een annuleringsgarantie af te sluiten. U berekent hiervoor 1% van de totale reissom, exclusief toeristenbelasting en administratiekosten, met een
minimum van 10 Euro en geeft dit aan bij uw aanbetaling. Uw annuleringsverzekering biedt een annuleringsgarantie, waarmee u bij annulering of voortijdig vertrek in
bepaalde gevallen van overmacht (ziekte, ongeval,...) uw betaalde bedragen terug krijgt. In dit geval dient er echter een schriftelijke bevestiging te volgen met het nodige
bewijsmateriaal, in overeenstemming met contractuele verbintenissen. Administratiekosten worden in geen geval gerestitueerd.
Verzekering

Al onze gasten dienen verzekerd te zijn voor hun materiaal en voor WA. SAS Bélézy Provence wijst iedere verantwoordelijkheid van de hand bij diefstal, brand,
weersomstandigheden en ongevallen waarbij de verantwoordelijkheid van de gast in het spel is.
Aankomst

Van 15/06 tot en met 01/09 kunt u NIET VOOR 12 UUR inchecken of het terrein betreden. U heeft na 16.30 uur toegang tot uw accommodatie of campingplaats.
Van 15/6 tot 01/09 :
De accommodaties worden alleen verhuurd van : zaterdag 16.30 uur tot zaterdag 10.00 uur OF van zondag 16.30 uur tot zondag 10.00 uur.
• Van 13/4 tot 26/5 en van 6/9 tot 6/10 worden alle accommodaties voor een minimum van 2 nachten verhuurd (behalve de Villa Paradis)
• Van 26/5 tot 15/6 en van 01/9 tot 6/9 worden alle accommodaties voor een minimum van 5 nachten verhuurd; behalve de Maisonnette (2 nachten minimum)
• Maisonnette - Verhuur per week (7 nachten) van zondag tot zondag of van woensdag tot woensdag OF 10 nachten met aankomst/vertrek op zondag/woensdag (ligt
aan de planning)
• De rest van het jaar zoals hieronder weergegeven
In geval van te laat teruggeven van de sleutel of het vrijmaken van de staanplaats, d.w.z. na 10 uur, wordt een extra overnachting in rekening gebracht. Een verlenging
van het verblijf dient 24 uur voor de dag van vertrek aangevraagd te worden.
Borgsom

Bij aankomst vragen wij een borgsom van 150 Euro voor elke accommodatie. Alle schade en/of ontbrekende goederen worden u in rekening gebracht alsmede de kosten
van de schoonmaak als u uw accommodatie niet schoon achterlaat. De borgsom wordt na goedkeuring aan u teruggestuurd.
Vertrek

Camping: u dient uw campingplaats voor 11 uur te hebben verlaten. Accommodatie: U moet uw sleutel voor 10 uur hebben ingeleverd.
Camping en accommodatie: elk verzoek om uw verblijf te verlengen moet 24 uur voor uw geplande vertrek worden gemaakt. In elk geval van later vertrek dan
gespecificeerd wordt er een extra nacht in rekening gebracht.
Gedrag en Naturisme

Het naturisme bij ons voldoet aan de eisen van de Franse Federatie van Naturisme, 5 Rue Régnault - 93500 Pantin - Frankrijk, onder
het nummer 59, D.D. 09-01-69, de directie behoud zich het recht diegene te weigeren die zich niet gedraagt als een in het algemeen geldende regels voor naturisme.
Wij vragen vriendelijk aan diegene die Piercing in de intieme delen hebben deze tijdens uw verblijf op Bélézy niet te dragen.
Huisdieren

Huisdieren worden op het terrein van Bélézy NIET toegestaan.
Huisregels

Zoals de wet verplicht, dient u zich te houden aan onze huisregels, die op de receptie opgehangen zijn en waarvan u een exemplaar kunt aanvragen.

Domaine de Bélézy - 84410 Bédoin
GPS : Latitude : 44.13245 Longitude : 5.18624
Reserveren: ✆ : 00 33 (0)4 90 65 60 18
On-line reserveren: www.belezy.com - ✉ : info@belezy.com

