TARIEVEN CAMPING 2020
Voor onze camping hebben we tarieven voor het hoogseizoen, van juli tot en met augustus, en
tarieven voor het laagseizoen. Dat zijn alle overige maanden dat we open zijn: april, mei, juni en
september. Arriveren op de camping kan vanaf 9.00 tot 20.00 uur. Gereserveerde kampeerplaatsen
zijn vanaf 12.00 uur beschikbaar. Als je verhinderd bent om op de afgesproken dag aan te komen,
neem dan telefonisch contact met ons op of stuur tijdig een bericht. Vertrek is altijd voor ’s morgens
12.00 uur.

Hoogseizoen
Per dag
tarieven – juli en
augustus 2020
Kampeerplaats
2 personen tent/caravan/camper
Extra persoon
Per hond of kat
Elektriciteit
Toeristenbelasting per pers./per dag vanaf 18 jaar

€
€
€
€
€

Laagseizoen tarieven – april/mei/juni/september 2020

Per dag

Kampeerplaats
2 personen tent/caravan/camper
Elektriciteit
Extra persoon
Per hond of kat
Toeristenbelasting per pers./per €
dag vanaf 18 jaar

€

18,50

€
€
€

3,50
4,50
2,00

25,50
6,00
2,00
3,50
0,40

0,40

Extra huur mogelijkheden

Per week

Koelkast
Kinderpakket (Kinderstoel en campingbed)
Lakenpakket

€
€
€

30,00
20,00
7,50

Het gebruik van douches, zwembad, warm water en Wifi is gratis.

Uitzonderingen op de tarieven:
 CampingCard ACSI, ANWB Kaart en SVR-Leden Op vertoon van de kaart kampeer je in de
periode van 10-04-2020 tot 06-07-2020 en vanaf 24-08-2020 tot 19-09-2020 voor € 16,= per
nacht (incl. elektra).

Camping Les Suchères
Lieu dit Suchères – 63700 Buxieres-sous-Montaigut
+33 (0)473 859266  sucheres@gmail.com
 www.campinglessucheres.com

Accommodatie huren
HUURTENTEN – Tunneltent en Bungalowtent
Wij verhuren compleet ingerichte tenten voor 4 tot 5 personen. De tenten zijn voorzien van
uitstekende bedden met een hoofdkussen en 1-persoonsdekbed, koelkast, keukeninventaris, stoelen,
picknicktafel, tuinset, etc. Voor de allerkleinsten kun je een campingbedje en kinderstoel reserveren.
De tenten staan op prachtige plaatsen rondom het grote speelveld. In het hoogseizoen worden de
alle huuraccommodaties van zaterdag tot zaterdag verhuurd. In het laagseizoen kan hiervan worden
afgeweken.
Laagseizoen
mei/juni/september
2020
Per nacht
Per week

Tarief

Hoogseizoen juli en
augustus 2020
Per week

Tarief

Extra huur
mogelijkheden
Kinderpakket
(Kinderstoel en
Campingbed)
Lakenpakket
-

€
€

60,00
420,00

€

595,00

Per week
€

20,00

€

7,50

Verplichte eindschoonmaak: € 35,00
Toeristenbelasting € 0,40 per dag (per persoon vanaf 18 jaar)

Camping Les Suchères
Lieu dit Suchères – 63700 Buxieres-sous-Montaigut
+33 (0)473 859266  sucheres@gmail.com
 www.campinglessucheres.com

Safaritent
Op de mooiste plaatsen van onze camping staan een prachtige safaritenten opgesteld. Compleet
ingericht en voorzien van alle gemakken kun je deze safaritenten huren voor 4 of max. 6 personen.
Er zijn 2 slaapcabines beschikbaar voorzien van een 2-persoonbed en een stapelbed.

Safaritent L
Een compacte safaritent van 6 meter lang en 4 meter breed. Er is een prachtige overkapte veranda
van 3 meter lang. Fijne grote raampartijen, met veel ventilatiemogelijkheden. De Safaritent L is
voorzien van 2 slaapcabines met een 2-persoonsbed en een stapelbed. Zoals voor alle
huuraccommodaties geldt, is er een complete keukeninventaris met koelkast beschikbaar en zijn de
bedden voorzien van een hoofdkussen en 1-persoonsdekbed. Er is een verrijdbaar keukeneiland
beschikbaar die je gemakkelijk buiten kunt plaatsen zodat je heerlijk in de buitenlucht kunt koken.
Laagseizoen
mei/juni/september
2020
Per nacht
Per week

Tarief
€
€

Hoogseizoen juli en augustus 2020
Per week

70,00
475,00
Tarief

€

890,00

Safaritent XXL
Deze grote safaritent is 7 meter lang en 5 meter breed en er is een overkapte veranda van 2 meter.
Heerlijk veel ruimte, zodat de kinderen buiten of binnen kunnen spelen. Er is een verrijdbaar
keukeneiland beschikbaar die je gemakkelijk buiten kunt plaatsen zodat je heerlijk in de buitenlucht
kunt koken. Zoals voor alle huuraccommodaties geldt is er een complete keukeninventaris met
koelkast beschikbaar en zijn de bedden voorzien van een hoofdkussen en 1-persoonsdekbed.
Laagseizoen
mei/juni/september
2020
Per nacht
Per week

Tarief
€
€

Hoogseizoen juli en augustus 2020
Per week

-

70,00
475,00

Tarief
€

1.090,00

Verplichte eindschoonmaak: € 35,00
Toeristenbelasting € 0,40 per dag (per persoon vanaf 18 jaar)
Camping Les Suchères
Lieu dit Suchères – 63700 Buxieres-sous-Montaigut
+33 (0)473 859266  sucheres@gmail.com
 www.campinglessucheres.com

FAMILIECARAVAN
Wil je heerlijk comfortabel kamperen? Huur dan een luxe familiecaravan bij Camping Les Suchères.
Heel geschikt voor gezinnen met kleine kinderen. In de caravan staan een tweepersoonsbed en een
stapelbed. De caravan heeft een ruime voortent met uitzicht op de speelweide. Het is mogelijk om er
een slaaptentje bij te plaatsen.
Bij de familiecaravan is een uitgebreide inventaris inbegrepen, waaronder kookvoorzieningen,
keukenbenodigdheden en meubilair. Er is ook een boiler voor warm water, een klein koelkastje in de
caravan en een tafelmodel koelkast in de voortent.
Laagseizoen mei/juni/september
Tarief
2020
€
Per week
€
Hoogseizoen juli en augustus 2020
Per week
€
-

65,00
475,00
Tarief

675,00

Verplichte eindschoonmaak: € 35,00
Toeristenbelasting € 0,40 per dag (per persoon vanaf 18 jaar)

Voor alle reserveringen geldt:
Na ontvangst van de reservering ontvangt u per e-mail een reserveringsoverzicht met daarbij het
verzoek een aanbetaling van 25% aan ons over te maken. Zodra wij de aanbetaling hebben
ontvangen is de reservering definitief. Wij vragen u om tenminste 4 weken voor aankomst het
restant van de reissom aan ons over te maken. Voor alle reserveringen berekenen wij € 17,50 als
bijdrage voor de reserverings- en administratiekosten.
Mocht je door omstandigheden genoodzaakt zijn de reservering te annuleren dan gelden de
volgende annuleringsvoorwaarden: indien je tenminste 6 weken voor de aankomstdatum annuleert,
berekenen wij de aanbetaling als kosten; wanneer je minder als 6 weken voor de aankomstdatum
annuleert, zullen wij de volledige reissom in rekening brengen.
We adviseren om een annuleringsverzekering af te sluiten.

Camping Les Suchères
Lieu dit Suchères – 63700 Buxieres-sous-Montaigut
+33 (0)473 859266  sucheres@gmail.com
 www.campinglessucheres.com

