
****  Camping La Cascade  ****
Route de l'Alpe d'Huez info@campinglacascade.com

38520 Bourg d'Oisans

33 (0)4 76 80 02 42 Réservation on line :

Fax 33(0)9 58 48 15 97 www.campinglacascade.com

TARIEFS CAMPING 2023
open van 15/12 tot 30/09

Activiteiten, speciale avonden, shows in hoogseizoen - Zwembad half mei t/m half september - Hond/Kat: free
Bij de prijs inbegrepen :
- Standplaats van 90 tot 100 m2.
- Tent en auto, of caravane ( met luifel ) en auto, of camper.
- WIFI, 24 uur per dag vrije toegang tot sanitair, warme douches en zwembad, en vrije toegang tot activiteiten, speciale 
avonden en 
shows
- Honden en katten zijn toegestaan, op voorwaarde dat zij aangelijnd zijn en uitsluitend buiten de camping uitgelaten 
worden. 

Reserveringsvoorwaarden:
1/  Vanaf 12.00 uur is de door u gereserveerde plaats beschikbaar.
2/  Op de dag van vertrek vragen wij u nadrukkelijk om 10.00 uur de standplaats te verlaten
3/   Bij   betaling   van   minimaal   103   (   waarvan     83   aanbetaling,   die   verrekend   wordt   met   het   totaalbedrag
en   20   aan reserveringskosten), is uw reservering definitief. Deze wordt met een betaalbewijs bevestigd. Het bedrag van
de aanbetaling is 80% van het totaalbedrag, indien de reservering twee weken voor de dag van aankomst wordt gemaakt.
Per telefoon kan niet gereserveerd   worden.   Voor   onlinereserveringen   vragen   wij   een   aanbetaling   van   30  %  en
worden   geen   reserveringskosten berekend. Bij annulering wordt de aanbetaling niet geretourneerd.
4/  Indien u na 20.00 uur denkt aan te komen, vragen wij u dit door te geven aan de receptie. Na 20.00 uur, en zonder 
voorafgaande  kennisgeving zal uw standplaats mogelijk verhuurd worden en kunt u uw aanbetaling niet terugkrijgen. 
5/  Minimale duur van het verblijf: 8 dagen (uitzonderingen op aanvraag).
6/  Het bedrag moet bij aankomst betaal worden. Betaling met pinpas is mogelijk.  

Boek voor € 2 kosten : http://lacascadesarenne.com/

Per dag Laagseizoen Middeseizoen Hoogseizoen

Van 15/12 tot 24/05 Van 24/05 tot 24/06
Van 24/06 tot 15/08

Van 1/09 tot 30/09 van 15/08 tot 1/09

Prijz per 1 persoon +

17,50 € 21,00 € 26,00 €
1 tent + 1 auto OF

1 caravan + 1 auto OF

1 Campingcar

Prijz per 1 persoon +
14,50 € 17,80 € 19,80 €

1 motofiets + 1 tent

Prijz per 1 persoon +
12,00 € 14,00 € 17,00 €

1 wandelaar + 1 tent

1 extra persoon 7,30 € 8,80 € 10,10 €

1 extra kinder + 6 jaar 6,80 € 8,25 € 9,50 €

1 extra kinder - 6 jaar Gratuit Gratuit Gratuit

Toeristen tax per persoon 0,66 € 0,66 € 0,66 €

1 extra tent 4,40 € 5,50 € 6,80 €

1 extra auto 5,00 € 5,00 € 6,50 €

Electriciteit 4,80 € 4,80 € 4,80 €

2,00 € 2,00 € 2,00 €

Caravan garage 4,00 € 5,00 € 5,00 €

Toeslag voor verwarming (in 
winter)
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Boekingsformulier

Naam: Voornaam: Adres: Postcode:

Plaat:    Land: E-mail :         Tel.:

Wenst een plaats te reserveren  Tent  Caravan         Camper      

Aantal volwassenen        Aantal kinderen      Leeftijd   

Aankomstadtum      uur    Vertrekdatum     uur

Betaling van 103€  vertegenwoordigend het voorschot van 83€ en 20€ reserveringskosten door bankoverschrijving op onze 
rekening CIC Bank om aan : info@campinglacascade.com

U kunt ook met pinpas betalen: kaart Nummer End   Cryptogramme

Gelieve vooruit te betalen 103 € Signature Obligatoire :

mailto:info@campinglacascade.com?subject=Demande%20de%20RIB%20fr


WELKOM OP CAMPING « LA CASCADE » !!!

à l'attention de :

_____________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________
De camping is geopend van 20 december tot m 30 september. Het bestaat uit 118 plaatsen verspreid over 2,5
hectare, gelegen op 800m van de supermarkt en 1,5 km van het dorpscentrum. De 18 huisjes zijn gegroepeerd
in de stad (met parkeergelegenheid)
DE RECEPTIE
Geopend van 08.00 tot 20.00 uur (tijdens hoogseizoen)
U kunt hier terecht voor: toeristische informatie, gasflessen, ijsblokken voor uw koelbox, ansichtkaarten, 
postzegels, tafeltennisbedjes,  muntjes voor de wasmachine en de wasdroger, adaptor voor stopcontacten en 
WIFI.
SNACK (enkel in juli en augustus)
Broodverkoop tussen 06.30 en 10.00 uur. Enkel op reservering
Van 16.00 tot 22.00 uur: IJs, Frisdranken, Patates frites en Pizzas
ZWEMBAD (van mei tot september)
Het zwembad is geopend van 08.00 tot 20.00 uur
Kinderen zijn verplicht in het bijzijn van hun ouders van het zwembad gebruik te maken.
ENIGE HUISREGELS:
Bij aankomst: Iedere persoon (ongeacht verblijfgast of een gast die aanwezige familie bezoekt) die op de 
camping aan komt dient zich te melden bij de receptie.
Het vermelde tarief omvat 1 tent en 1 personenauto of 1 caravan en 1 personenauto of 1 campingcar.  Alle 
eventuele extras worden u berekend.
Bij vertrek: Het vertrek dient uiterlijk om 10.00 uur te geschieden. Wij raden u aan om uw verblijfskosten een 
dag voor vertrek te betalen.
Wij verzoeken u vriendelijk om milieubewust van onze camping en haar faciliteiten gebruik te maken. Gooi 
geen papier, flessen, etc. in de natuur, maar gebruik de daarvoor bestemde afvalbakken die u net buiten de 
camping kunt vinden.
Geluidsoverlast: Van 22.00 tot 07.00 uur is enige vorm van geluidsoverlast ten strengste verboden.
Personenautos: Autos van bezoekers zijn verboden op het campingterrein. De maximum snelheid op het 
campingterrein bedraagt 10 km. per uur. Iedere automobilist dient zijn vervoermiddel op zijn eigen 
campingterrein te parkeren en geen enkele vorm van verkeershinder te veroorzaken.
Huisdieren: Huisdieren mogen nooit worden achtergelaten in vrijheid, moeten ze niet worden overgelaten aan 
de camping of in de chalets opgesloten in de afwezigheid van hun meesters. Honden moeten aangelijnd en liep 
buiten de camping voor hun behoeften. Huisdieren zijn niet toegestaan op de bedden en banken.
Hygiene: Iedere gast wordt verzocht om bij te dragen aan de net- en schoonheid van de camping. De 
afvalcontainers staan net buiten de camping aan de rechterzijde. Het is verboden om gebruikt (vuil) water over 
het terrein uit te gooien.
Veiligheid: Open vuur en barbecuen zijn verboden. Op de camping zijn bewakingscameras aanwezig. De 
directie van de camping kan niet aansprakelijk worden gesteld voor verlies en / of diefstal van materialen.
WIJ REKENEN OP UW MEDEWERKING OM MILIEUBEWUST MET 
WATER
EN ELECTRICITEIT OM TE GAAN.
Tenslotte wensen wij u een bijzonder geslaagde vakantie toe !!!
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