Camping Borvo Les prix / Prijslijst / Price list 2019

Prix par nuit / Prijs per nacht / Price per night
# Emplacement (2 pers.)
# Kampeerplaats (2 pers.)
# Pitch (2 pers.)

Juillet / Août
Juli / Augustus
July / August

Juin / Septembre
Juni / September
June / September

Avril / Mai / Octobre
April / Mei / Oktober
April / May / October

€ 21,50

€ 19,35

€ 17,20

Chaque personne supplémentaire > 12 ans
Per persoon extra > 12 jr.
Extra person > 12 yr.

€ 4,50

€ 4,10

€ 3,60

Chaque personne supplémentaire 5-12 ans
Per persoon extra 5-12 jr.
Extra person 5-12 yr.

€ 3,50

€ 3,15

€ 2,80

Chaque personne supplémentaire 0-4 ans
Per persoon extra 0-4 jr.
Extra person 0-4 yr.

Gratuit
Gratis

Gratuit
Gratis

Gratuit
Gratis

Tente electra
Elektra tent
Electricity tent

€ 3,15

€ 3,15

€ 3,15

Electrics camping car/caravane.
Elektra camper/caravan.
Electricity camper/caravan.

€ 4,15

€ 4,15

€ 4,15

Chien
Hond
Dog

€ 3,00

€ 2,70

Gratis

€ 20,00

€ 20,00

€ 20,00

Chercher/emmener gare Moulins
Ophalen/wegbrengen station Moulins
Transport to/from Moulins Train Station

# Tout la saison 2019 les membres de INF-FNI recevant une réduction de 10% (en le tarif d' une emplacement avec 2 personnes à un séjour plus de 6 jours.)
# INF-FNI-ledenvoordeel 2019: in het hele seizoen een korting van 10% (op het kampeertarief voor 2 personen bij een verblijf van meer dan 6 dagen.)
#ACSI-ledenvoordeel 2019: in het hele seizoen een korting van 5% (op het kampeertarief voor 2 personen bij een verblijf van meer dan 6 dagen.)
Kortingen worden op vertoon van een geldige kaart en kunnen niet worden gecombineerd.
#INF-FNI-member benefit 2019: For the whole season, a 10% discount (on the camping fee for 2 guests for a stay longer than 6 days).

La taxe de séjour y compris dans le prix.
Prijzen zijn incl. toeristenbelasting.

Prices incl. tourist tax.

