Aankomst – Vertrek
De dag van aankomst kunt u vanaf 12.00 uur op uw
kampeerplaats terecht.
Op de dag van vertrek moet uw kampeerplaats voor
10.00 uur vrij zijn.
Reservering
U kunt alleen reserveren voor een verblijf van
minimaal 1 week door overmaking van 55,00 €
waarvan 50,00€ als vooruibetaling en 5,00 € voor
administratiekosten. Rekening houdend met het aantal
kamperplaatsen (53) it het wenselijk in het
hoogseizoen te reserveren.
Uw reservering wordt pas in behandeling genomen en
bevestigd na ontvangst van uw betaling.
Hoe betaalt u de reservering
De betaling van de reservering kan voldaan worden
d.m.v. : bankcheque's, Eurochéques, postwissel.
Girobetaalkaarten worden niet geaccepteerd.
Hoe betaalt u uw verblijf
Als betaalmiddel wordt geaccepteerd :
bankcheques, Eurocheques,
bankpas en contant geld.

In Beaume les Messieurs, Moidons, Les Planches in
Arbois, d'Osselles…
Bezienswaardigheden :
De watervallen van de Herisson, het meer van Bonlieu,
Beaume les Messieurs, uitzichtspunt over 4 meren, het
meer van Vouglans, de Gorges van Langouette..
Karakteristieke dorpen en steden :
Los le Saunier, Arbois, Salins les Bains, Poligny,
Chateau Chalon, Beaume les Messieurs…
Toertochten :
De meren-, de wijn-,de Comté, en de sparrenroute...

Cultuur
Musea :
Archeologie in Lons le Saunier, speelgoed in Moirans,
en Montagne, houtsnijkunst in Bois d'Amont, diamanten
in Septmoncel, pijpen in St Claude, brillen in Morez,
Jurawijnen o.a. in Arbois…
Bezoeken :
De watervallen van de Herisson,
de zoutwinning in Salins les Bains en Arc et Senans,
wijnkelders in Revermont, de kaas-makerij uit 1900 in
Thoiria, de stuwdam in het meer van Vouglans,
kinderboerdeij vlakbij de watervallen van Herisson

Dagtochten
Le chateau de Joux (70 km), de col de la Faucille en
de Monts Jura (70 km), Genève en het meer (90 km)

Datum ………………………………..
Handtekening

Natuur

Overschryving SARL RELAIS DES CASCADES
BAN : FR76 1250 6390 1053 7807 9701 008
BIC : AGRIFRPP825

Huisdieren zijn toegestaan, mits aangelijnd.

Doucier, Clairvaux, Vouglans.
Doucier, Clairvaux,Vouglans.
Doucier, Clairvaux,Vouglans.
Doucier, Clairvaux, Pont de Poitte.
Pont de Poitte. Pont du Navoy.
Doucier.
Doucier.
Merengebied.
Merengebied.

.…………………………………………………………………………………………………………………………………….

3,50 €
4,00 €
3,00 €
2,00 €
gratis
4,00 €
2,00 €
0,61 €

Zwemmen
Surfen
Waterfietsen
Kano
Kayak
Klimsport
Paadrijden
Wandelen
Mountainbiken

Telefoon ……………………………………………… E-mail …………………………………………………………………………
► Voor de periode van ……………………………………….. tot…………………………………………….
► Aantal personen + 13 jaar ……… en - 2 ……. - 7 ……. 7/13 jaar …………
► Wilt u een aansluiting op elektriciteit ? JA NEE
► Bijgevoegd een aanbetaling van 55,00 € waarvan 5,00 € voor administratiekoste

18,00 €

Naam – Voornaam ………………………………………………………………………………………………………………...
ADRES …………………………………………………………………………………………………………………………………….

Extra tarieven
- Elektriciteit
- Personen + 13 jaar
- Personen jonger dan 7 - 13 jaar
- Personen jonger dan 2 - 7 jaar
- Personen jonger - 2 jaar
- Extra tent en/of auto
- Hond
- Verblijf belasst + 18 jaar

Ontspanning

Aanvraag voor reservering

Kampeerplaats voor 2 personen
Open 30/06 tot 02/09
Ontvangst open van 8h30 naar 20h00
het tarief omvat een kampeerplaats voor :
- 1 auto, 1 caravn en 1 kindertent of,
- 1 auto, 1 tent en 1 kindertent of,
- 1 camper en 1 kindertent.

Activiteiten, Recreatie, Excusies

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tarieven per overnavhting 2018

"Le Relais de l’Eventail"
lieu dit Val Dessus
39130 MENETRUX en JOUX

Tél: 03-84-25-71-59 E mail: relais.de.leventail@gmail.com
Site: www.relais-de-leventail.com

