Camping la Prade Lagarde Viaur 81190 Montirat
00 (05) 63 76 95 68 – camping-la-prade@outlook.fr – www.canpinglaprade.com
PRIJZEN BIJ NACHT 2021
PAKKET ZONDER ELEKTRICITEIT Voor 2 personen.
1 Kampeerplaats van 130 m2 tot 250 m2, 1 auto, 1 tent of caravan of een camper. Bijzettenten, losse luifels
enextra auto’s zijn toegestaan met bijbetaling.Maximaal 6 personen per kampeerplaats.U bent welkom op
dekampeerplaats vanaf 13.00 uur. Bij vertrek dient u de kampeerplaats te verlaten voor 12.00 uur.Onze
tarievenzijn inclusief warme douches en toegang tot het zwembad.
Van 27/04/ to 05/07
Van 06/07 tot 25/08
Van 26/08 tot 30/09
19 €
22.50 €
19 €
COMFORT PAKET 10 Amp – VOOR 2 PERSONEN.
1 Kampeerplaats van 130 m2 tot 250 m2 met eigen aansluitingen: Elektriciteit 10 Amp, 1 auto, 1 tent
ofcaravan of een camper.Bijzettenten, losse luifels en extra auto’s zijn toegestaan met bijbetaling.Maximaal
6personen per kampeerplaats.U bent welkom op de kampeerplaats vanaf 13.00 uur. Bij vertrek dient u
dekampeerplaats te verlaten voor 12.00 uur.Onze tarieven zijn inclusief warme douches en toegang tot
hetzwembad.
Van 27/04/ to 05/07
Van 06/07 tot 25/08
Van 26/08 tot 30/09
21.50 €
26 €
21.50 €

GRAND COMFORT CARAVAN – WOORD 2 PERSONEN
Wateraansluiting, afvoer van afvalwater.
Ideaal voor caravans of campers, zodat u kunt genieten van uw badkamer,toilet met mulcher of
keuken. Nutteloos voor tenten.
(De fittingen zijn niet meegeleverd, zorg voor een waterslang van 10 m en ¾ of ½ fitting + afvoerslang)
Elektriciteit 10 Amp (Elektriciteit 16 Amp met bijbetaling van 4 € per nach)
1 Kampeerplaats van 130 m2 tot 250 m2, met eigen aansluitingen: , aansluiting op water en riolering, 1
auto, 1 tent of caravan of eencamper.Bijzettenten, losse luifels en extra auto’s zijn toegestaan met
bijbetaling.Maximaal 6 personen perkampeerplaats U bent welkom opde kampeerplaats vanaf 13.00 uur. Bij
vertrek dient u de kampeerplaats teverlaten voor 12.00 uur.Onze tarieven zijn inclusief warme douches en
toegang tot het zwembad.
Van 27/04/ to 05/07
Van 06/07 tot 25/08
Van 26/08 tot 30/09
25.50 €
30 €
25.50 €

PRIJZEN BIJ NACHT 2021

Van 27/04 tot
05/07 Van
26/08 au30/09
6€
3€
3€

Extra persoon :
Kind onder 7jaar
Extra ten
Bezoeker, mer 2 uur
4.70 €
Buiten het zwenbad
Extra auto
4.50 €
Huisdier :1 alleen per
3.2 €
staanplaats
Beschikbare aanvullende diensten
Babypkket : kinderstoel + kinder bedje
Huur koelkast ( vooraf reserveren)

Van 06/07
tot 25/08
7€
4€
5€
4.70 €
4.50 €
3.2 €
4€
6€

Toeristenbelasting: € 0,40 pernacht en per persoonvanaf 18 jaar oud

