Aankomen op woensdag is
mogelijk! Ontsnap aan

TARIEF 2020

drukke wegen en verleng
uw huurverblijf met een
paar dagen met onze 10of 11-daagse pakketten.
Flower camping de Mars

Open 01/04 au 11/10
63 kamperrplaats / 1800m²
8 stacaravan/2 caribische tent/2 cocos sweet/2 chalets
Tel : 04 77 64 94 42
campingdemars@gmail.com
www.camping-de-mars.com
www.facebook.com/campingdemars

biedt 2 aankomstdagen:
woensdag en zaterdag
Ontdek de
Profiteer van uw verblijf
om het Château de la
Roche, het dorp Saint
Jean Saint Maurice,
Villerest en zijn treintje
te bezoeken en wandel
door de prachtige
landschappen van de
Loire! Nog meer bezoeken
om te ontdekken bij de
receptie van de camping!

Receptie dagelijks
geopend van 8.00 uur tot
20.00 uur Brasserie elke
dag open vanaf 8 uur
Vers brood en gebak elke
ochtend vanaf 8 uur op
reservering Tv-kamer,
bordspellen, bibliotheek

Loire-kloven
door te roeien
of kanoën met
de Cordelle
Roeibasis! of
door een
elektrische
boot te huren
in de haven van
Bully,
gegarandeerd
een wonder!

Profiteer van ons
entertainment voor het
hele gezin van 13 juli
tot 25 augustus:
bezoek aan de
educatieve boerderij,
boogschieten,
creatieve ontspanning,
concert elke
donderdagavond, jeu
de boules-wedstrijd,
geweldige spellen,
kookworkshops ...
Wekelijks schema
onthuld bij het
welkomstontbijt op
zondagochtend
Het zwembad en het
peuterbad zijn elke
dag vanaf 10.00 uur
geopend, een
verfrissende plek voor
het hele gezin.

TARIEF
KAMPEERPLEKKEN
Van 14u tot 12u

Wandelpakket (1)
Natuurpakket (2)
Comfortpakket (3)
Privilegepakket (4)
Extra persoon ouder
dan 12 jaar
Kinderen van 3 tot
12 jaar
Kienderen jonger dan
3 jaar
Huisdieren
Extra auto
Koelkast verhuur

01/04-24/4
28/9-13/10

25/04-04/07
24/08-27/09

05/07-26/07
17/08-23/08

27/7-16/8

8.00€
13.00€
17.00€
19.00€
5.00€

10.00€
17.00€
20.00€
23.00€
5.00€

14.00€
22.00€
25.00€
28.00€
5.00€

16.00€
24.00€
27.00€
30.00€
5.00€

4.00€

4.00€

4.00€

4.00€

Gratis

Gratis

Gratis

Gratis

3.00€
4.00€

3.00€
4.00€
5.00€

3.00€
4.00€
5.00€

3.00€
4.00€

(1)Tarief voor 1 persoon te voet of met de fiets. Met één (1) tent zonder elektriciteit 2) Tarief voor
2 personen, met 1 auto en 1 tent / caravan of campeur zonder elektriciteir 3) Idem als het
Natuurpakket met elektriciteit 10A 4)Idem als het Comforpakket maar met uitzicht op de Loire
(plaats 1t /m 17) Bijkomende kosten
Toeristenbelasting €0.55 per nacht per persoon ouder dan 18 jaar

7=6
7 nuits en
emplacement
au prix de 6

HUURTARIEVEN
Van 16u tot 10u
Caribische tent 2 kamers

Prix pour 2 nuits

Prix pour 1 nuit

01/4-24/4

25/4-3/7

01/04-24/4

25/4-3/7

1/10-10/10

1/9-30/9

1/10-13/10

1/9-30/9

4 personen zonder sanitair

74,00 €

50,00 €

16m² en terras
Starcaravan
2 kamers /4 personen

94,00 €

118,00 €

72,00 €

88,00 €

27m² en terras
Starcaravan
3 kamers /6 personen

106,00 €

140,00 €

78,00 €

110,00 €

118,00 €

158,00 €

96,00 €

128,00 €

Huur lekenpakket : €10 per bed, handdoek : €5 per personen
Schoonmaakkosten huuraccommodatie : €65
Extra auto : €3 per nacht
Gebruik wasmachine : €5 per keer
Gebruik wasdroger : €3 per keer

90,00 €

100,00 €

68,00 €

Wekelijkse prijs

01/4-24/4

25/4-3/7

4/7-24/7

Van 16u tot 10u
Caribische tent 2 kamers

1/10-10/10

1/9-30/9

22/8-29/8

185,00 €

294,00 €

378,00 €

235,00 €

295,00 €

497,00 €

665,00 €

250,00 €

350,00 €

574,00 €

742,00 €

295,00 €

395,00 €

644,00 €

798,00 €

225,00 €

250,00 €

385,00 €

525,00 €

16m²en overdekt terras

OVERIGE DIENSTEN

Huisdieren : €3 per nacht

29m² en overdekt terras
Coco Sweet 2 kamers
4 pers zonder sanitair

Caution de 300€ pour la location

Huur babypakket (kinderstoel, babybed, badje) €3 per nacht

34m² en terras
Chalet
3 kamers / 6/8 personen

HUURTARIENVEN 2020

4 personen zonder sanitair

70,00 €

25/7-21/8

Annuleringsverzekering
3,5% van uw totale verblijfskosten

Geen reserveringskosten

€199 de week

16m² en terras
Starcaravan
2 kamers /4 personen
27m² en terras
Starcaravan
3 kamers /6 personen
34m² en terras
Chalet
3 kamers / 6/8 personen
29m² en overdekt terras
Coco Sweet 2 kamers
4 pers zonder sanitair
16m²en overdekt terras

DUO AANBIEDING

7=5
7 nachten
huuraccommo
d atie voor de
prijs van 5
nachten

In een stacaravan met 2
slaapkamers
PRIVILEGE
AANBIEDING
€229 de week
In een stacaravan met 3
slaapkamers

