Beach Garden

Charlemagne

Nouvelle Floride

Praktische
informatie

lesmediterranees.com

2023

Kampeerplaatsen

De campings Nouvelle Floride en Beach Garden bieden
plaatsen met zeezicht.
Beach Garden

Charlemagne

Nouvelle Floride

€30/nacht

€30/nacht

€30/nacht

PRIJS (vanaf)

•
•
•
•
•
•*

Forfait 1 tot 2 personen
Maximaal 6 personen /kampeerplaats
1 caravan, 1 camper of 1 tent
1 auto
Elektriciteit (minimum 10 ampères)
Water (aansluiting) en afvoer

•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

Van 01/04/2023 tot 03/06/2023: minimaal 2 nachten • Van 03/06/2023 tot 15/07/2023: minimaal 4 nachten, vrije aankomst en
vertrekdagen • Van 15/07/2023 tot 26/08/2023: minimaal 7 nachten, aankomst- en vertrekdagen: zaterdag, zondag of woensdag •
Van 26/08/2023 tot 02/10/2023: minimaal 2 nachten. *Alleen voor de GRAND CONFORT staanplaatsen.

Nieuw in 2023:
2 nieuwe hoogwaardige
gebieden in Charlemagne.
Nieuwe faciliteiten en diensten te
ontdekken, waaronder privé-jacuzzi’s!

Aantal personen
Airconditioning
TV
Schaduwrijk terras, tuinmeubelen,
ligstoel
Vaatwasser, waterkoker en broodrooster
Koffieapparaat
Wifi
Beddengoed en handdoeken
Haardroger
Ligstoelen
Plancha
Bedden opgemaakt bij aankomst
Eindschoonmaak
Jacuzzi
Fietparkeerplaats

Rustig, genesteld in de vegetatie, al onze
accommodaties zijn voorzien van airco, een
vaatwasser en een televisie. Zij zijn geschikt
voor 4 tot 8 personen. Honden zijn welkom
in al onze accommodaties.

COSY

COLLECTION
Ruime
en prettige
accommodatie

Zorgvuldige decoratie en
unieke design gesigneerd
door Les Méditerranées.
Aangelegde en voetgangerszone

Design, rustgevend
en privé. Als een klein
huis in een aangelegd
en voetgangersgebied

€70/nacht

€80/nacht

€100/nacht

€170/nacht

4

4 of 6

4 of 6

4, 6 of 8

Senséo

Senséo

Senséo

Nespresso

Warme accommodaties
met terras. Bank die kan
worden omgebouwd tot
een bed voor een vijfde
persoon*

PRIJS (vanaf)

Accommodaties

•
•
•
•

•
•
•
•

•
•
•

SIGNATURE

•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

PRESTIGE

•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Van 01/04/2023 tot 03/06/2023: minimaal 2 nachten in COSY en COLLECTION, aankomst-/vertrekdagen vrij. Exclusief Hemelvaartweekend • Van 01/04/2023 tot 03/06/2023:
minimaal 4 nachten in SIGNATURE en PRESTIGE, aankomst-/vertrekdagen vrij. Exclusief Hemelvaartweekend • Hemelvaart van 17/05/2023 tot 21/05/2023: minimaal 3 nachten •
Van 03/06/2023 tot 08/07/2023: minimaal 4 nachten, aankomst-/vertrekdagen vrij • Van 08/07/2023 tot 02/09/2023: minimaal 7 nachten, aankomst- en vertrekdag: zaterdag,
zondag of woensdag • Van 02/09/2023 tot 02/10/2023: minimaal 2 nachten in COSY en COLLECTION, minimaal 4 nachten in SIGNATURE en PRESTIGE, aankomst-/vertrekdagen vrij.
* 5e persoon vanaf €10/nacht.

In de praktijk

Gratis toegang tot activiteiten en diensten,
tot de 5 watergebieden en tot de 2
animatieprogramma’s van de 3 campings.
Zwembaden, restaurants, winkels en animatie
beschikbaar van opening tot sluiting.

Inbegrepen in het verblijf
Tarificatie
Onze tarieven zijn vastgesteld volgens een
dynamisch prijsprincipe. Als gevolg hiervan
kunnen onze prijzen variëren afhankelijk van
de datum van de boeking.

Details van de prijzen op
lesmediterranees.com
Opening van de campings
Les Méditerranées:
van zaterdag 1 april 2023
tot maandag 2 oktober 2023.

Animatie en activiteiten: miniclub, aquagym,
balneoruimtes, sporttoernooien, dansavonden,
karaoke, concerten, cabaretavonden, enz.

Voor de huuraccommodaties:

Accommodatie, een voertuig, water, gas en elektriciteit.
Bedden opgemaakt bij aankomst, eindschoonmaak
in de categorieën SIGNATURE en PRESTIGE.
Reserveringskosten zijn aangeboden.

Voor de kampeerplaatsen:

Toegang tot de sanitaire voorzieningen met warme
douches, WC, warm water voor de wastafels en kleding,
scheerapparaat en föhn stopcontacten in 220V.
Gesloten en verwarmde sanitaire voorzieningen.

Aanvullende
opties

HONDEN ZIJN TOEGESTAAN
in al onze huuraccommodaties
en staanplaatsen

• Eindschoonmaak:

€65 voor de categorieën COSY en COLLECTION.

• Annuleringsverzekering:

Voor een huuraccommodatie of een kampeerplaats:
4% van de totale kosten van het verblijf.
Details over de garantievoorwaarden zijn te vinden
op de website: www.campez-couvert.com

• Extra persoon of voertuig:

neem direct contact op met de camping.

• Dieren:

In kampeerplaats: €7/nacht/hond.
In accommodatie: €9/nacht/hond.
Maximaal 1 hond per verhuur of 2 kleine honden (-10kg
per dier). De aanwezigheid van honden op het strand is
gereglementeerd, wij verwijzen u naar het van kracht zijnde
prefectorale decreet.

• Reserveringskosten voor kampeerplaatsen: €30
tussen 15/07/2023 en 26/08/2023.

• Toegang Instituut - Spa: Lichaamsmassages,
gezichtsbehandelingen, hammam, sauna…

• Aquabike sessie: €7
• WIFI (inbegrepen voor de COLLECTION-, SIGNATUREen PRESTIGE-categorieën, 4 apparaten gelijktijdig)

• Extra uitrusting: Babyset* €28 / Babybed* €21 /

Kinderstoel* €15 / Set Lakens en handdoeken** €22/persoon.
Beschikbaar op reservering, prijs per week.
* Gratis in verhuur SIGNATURE en PRESTIGE buiten juli en augustus.
** Gratis in verhuur COLLECTION, SIGNATURE en PRESTIGE

• Toeristenbelasting: €0.66 / Ecocontributie: €0.39

(d.w.z. €1.05 per nacht per persoon ouder dan 18 jaar)

Hemelvaart
verblijf

ACCOMMODATIES

-30%

op de 4e nacht

Voor een verblijf van maximaal 4 nachten
tussen 17/05/2023 en 21/05/2023.
Aanbieding kan niet worden gecombineerd,
onder voorbehoud van beschikbaarheid.

Lang verblijf

ACCOMMODATIES
EN KAMPEERPLAATSEN

-15%

voor een verblijf
van minimaal 21 nachten

Nouvelle Floride en Beach Garden: van opening
tot 15/07/2023 en van 26/08/2023 tot sluiting.
Charlemagne: van opening tot 22/07/2023
en van 26/08/2023 tot sluiting.

Early booking
ACCOMMODATIES
TOT

-15%

voor een verblijf
van minimaal 7 nachten

In de categorieën COSY en PRESTIGE* van
opening tot 12/07/2023 en van 02/09/2023
tot sluiting. Aanbod geldig tot 31/01/2023,
niet cumuleerbaar, onder voorbehoud van
beschikbaarheid.

Kinderen - 3 jaar
KAMPEERPLAATSEN

Gratis

Kinderen van 3 tot 7 jaar: gratis
op kampeerplaatsen tot 08/07/2023
en vanaf 02/09/2023.

* Categorie PRESTIGE: alleen in Charlemagne.

Loyaliteitsprogramma

De Méditerranées
Privilege

Word lid van het programma en profiteer
van kortingen die in alle seizoenen geldig
zijn. Bij elk verblijf verzamelt u punten
op uw klantenrekening en profiteert u
van kortingen op uw volgende vakantie
en onze diensten. U ontvangt exclusieve
aanbiedingen en wordt het hele jaar
door op de hoogte gehouden van
goede deals.*

Sponsorprogramma

Word een
ambassadeur van
‘’Les Méditerranées’’

Neem als klant van Les Méditerranées deel
aan ons sponsorprogramma en deel met uw
familie en vrienden de vreugde van een verblijf
op Les Méditerranées. Gelukkige sponsor
of tevreden klant, tot 75 euro aangeboden
op uw volgende verblijf.**

* Lidmaatschap is gratis en zonder enige verplichting tot aankoop.
** De toepassingsvoorwaarden van het sponsor-programma
beschikbaar op www.lesmediterranees.com.

CHARLEMAGNE

NOUVELLE FLORIDE

BEACH GARDEN

+33 (0)4 67 21 92 49
info@charlemagne-camping.com

+33 (0)4 67 21 94 49
info@nouvelle-floride-camping.com

+33 (0)4 67 21 92 83
info@beach-garden-camping.com
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