Camping de Boyse
20 rue Georges Vallerey
F - 39300 CHAMPAGNOLE
camping.boyse@wanadoo.fr
Tél. : +33 (0)3 84 52 00 32
Fax : +33 (0)3 84 52 01 16
www.camping-boyse.com
www.facebook.com/campingboyse

Tariefen 2015 : Kampeerplaatsen
Laagseizoen

Hoogseizoen

04/04 tot 3/07
22/08 tot 30/09

04/07 tot 21/08

2 pers +
1 campingplaats + 1 auto

€14,00

€18,50

2 pers + 1 campingplaats

€10,60

€14,00

€4,70

€6,00

aangeboden

aangeboden

Kinderen van 2 tot 7 jaar

€3,50

€4,50

Extra auto

€3,00

€4,00

Extra motor

€2,20

€3,00

Extra persoon

Kinderen onder de 2 jaar

Huisdier

€3,00

Electricity (5 amp.)

€4,00

Washingmachine, Wasdroger

€3,50



Aanbetaling: €60 per week en per staanplaats. De aanbetalingen worden niet
terugbetaald of hoge uitzondering, maar worden van het totaalbedrag
afgetrokken.



Verblijfsbelasting : €0,40 (gratis voor kinderen onder 13 jaar)



Prijs per nacht: van 12.00 uur tot 12.00 uur.Voor ieder vetreckna 12 uur word teen extra
nacht in rekening gebracht

Geopend van 04/04 tot 30/09/2015
Openingstijden receptive :
Van 04/04 tot 04/07 en van 25/08 tot 30/09 :
8.30-12 uur en 14.00-19 uur
Van 05/07 tot 23/08 : 8 – 20 uur

Huurprijis huisjes
Laagseizoen

Tussenseizoen

Hoogseizoen

04/4 tot 29/5
& 29/8 tot
30/09/2015

30/5 tot 03/7
& 22/08 tot
28/08/2015

04/7 tot 21/08/2014

7 nachten voor 2/4 pers.

€240

€320

€500

Extra nacht

€34

€45

€71

7 nachten voor 5 pers.

€280

€370

€575

Extra nacht

€40

€52

€82

6 nachten

€275

€490

5 nachten

€210

€400

4 nachten

€185

€320

3 nachten

€152

€240

2 nachten

€130

€160



Huisdieren: €5 /1 nacht €30 /7 nachten €50 /14 nachten €70 /21 nachten



Verhuur van babykits : €3 /1 nacht €18 /7 nachten , €30 /14 nachten €45 /21 nachten



Huur van lakens mogelijk: €6 voor een alleenstaande en €8 voor een tweepersoonsbed



Huishouding: €60



Toeristenbelasting: €0.40 per nacht en per persoon ouder dan 13 jaar

Aanbetaling 30%. De aanbetalingen worden niet terugbetaald of hoge uitzondering, maar worden
van het totaalbedrag afgetrokken.
Belofte :
 €300 voor de huisjes


€60 voor de huishouding

