Gîtes tarieven 2020
De gîtes zijn open van 1 mei tot 1 oktober.
Aankomst na 15.00 uur, vertrek voor 10.00 uur.
Gite (# slaapk.)
Tardoire
(3)

Seizoen
laag

Per
2p
4p
6p
8p
week
€ 300,€ 400,€ 500,€ 600,nacht
€ 55,€ 70,€ 85,€ 100,hoog *
week
€ 600,€ 750,€ 900,nacht
€ 100,€ 125,€ 150,Charente
laag
week
€ 300,€ 400,€ 500,(3)
nacht
€ 55,€ 70,€ 85,hoog *
week
€ 600,€ 750,nacht
€ 100,€ 125,Marchadaine
laag
week
€ 300,€ 400,€ 500,(2)
nacht
€ 55,€ 70,€ 85,hoog *
week
€ 600,€ 750,nacht
€ 100,€ 125,Vienne
laag
week
€ 250,€ 350,(1)
nacht
€ 40,€ 55,hoog *
week
€ 350,€ 450,nacht
€ 55,€ 70,Issoire
laag
week
€ 250,€ 350,(1)
nacht
€ 40,€ 55,hoog *
week
€ 350,€ 450,nacht
€ 55,€ 70,Glane
laag
week
€ 250,(1)
nacht
€ 40,hoog *
week
€ 350,nacht
€ 55,Courière
laag
week
€ 150,(1)
nacht
€ 25,hoog *
week
€ 225,nacht
€ 40,* In het hoogseizoen (11 juli t/m 28 augustus) verhuren wij de gîtes voor tenminste 3 nachten.
Beddengoed p.p.p. wissel
€ 4,50
Handdoekenset p.p.p. wissel (keukenhanddoeken zijn in de gîte aanwezig)
€ 4,Huisdier (in overleg) p.n.
€ 2,Wasmachine (incl zeep) gebruik per keer
€ 4,50
Toeristenbelasting per dag per persoon ≥ 18 jaar
€ 0,60
Stookkosten per persoon per dag
€ 2,Kosten eindschoonmaak: € 15,- voor Courière, € 30,- voor de gîtes Glane, Vienne, Issoire, € 55,- voor
de gîtes Charente, Marchadaine en € 65,- voor Tardoire. Als u de eindschoonmaak zelf wilt doen,
verwachten en controleren wij dat u de gîte net zo schoon achterlaat als u deze hebt aangetroffen bij
aankomst.
Borg, te betalen bij aankomst: € 50,-. Aan het einde van het verblijf wordt de borg direct aan u terug
betaald na aftrek van eventuele kosten van verwarming en/of kosten van eventuele schoonmaak- en
breuk.
Wij berekenen geen reserverings- of administratiekosten en geen BTW (TVA non applicable, art 293 B du
CGI).
Groepen of verblijf voor een langere periode in het laagseizoen: korting in overleg.

