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                                                                                                  12720 LE ROZIER – PEYRELEAU 

                 Telefoon : +33 (0)5 65 62 62 09 

                     www.campinglesprades.com 

 -                                            E-mail : lesprades@orange.fr 

       GPS Locatie : E 003° 10’ 24’’ - N 44° 11’ 59’’ 

        Mevrouw, Meneer,  

Op uw aanvraag, is hier de informatie over onze kamers van de huisjes op de camping LES PRADES ****. 

Het terrein is de enige die zich op de linkeroever van de Gorges du Tarn bevindt. Hierdoor is de site bijzonder en kalm. 

Toegang via het dorp La Cresse (D187 Michelin kaart nr. 80) of via Rozier-Peyreleau (4 km).  

De stad Millau, beroemd vanwege zijn viaduct, is ongeveer 15 minuten rijden. 
 

IN IEDERE KAMER VIND U 

 -WC en eigen badkamer   - Gratis internet + WIFI 

- TV     - Koelkast   - Airconditioning 

- Opgemaakte bedden bij aankomst - Eén badhanddoek per persoon. 

- Balkon (voor de Sablière en Croze) 

 

OP DE CAMPING VIND U 

- een winkeltje met etenswaar (geopend van 4 juli tot 22 augustus)  

- Een snackbar, een restaurant met warme gerechten en een afhaalservice (pizzas, frites ...) 

 - Directe toegang tot het restaurant, ontbijt, lunch, diner  

- Directe toegang tot de Tarn met strand. 

 - Sauna (gratis) 

 ANIMATIES 

 

- Waterspeeltuin en verwarmd zwembad (200 m²) 

- Peuterbad - bubbelbad 

- Glijbaan (zwembroek verplicht, korte broek verboden). 

- Gratis tennisbaan - ballen en rackets zijn hier niet bij in begrepen ( maar is te huren bij de receptie) 

- Boogschieten (juli en augustus). 

- Speeltuin voor kinderen (schommels ... glijbaan), fitness. 

- Pingpongtafels 

- Volleybalveld, badminton 

- Petanque/jeu de boules 

- De camping ligt langs de rivier "de TARN". Hier kunt u zwemmen, kanoën, vissen (verplicht om visvergunning te kopen). 

Het is een categorie 1 rivier. (zalmsoorten natuurlijk aanwezig zoals beekridder, forel, enz) 

- In het hoogseizoen is er 1 keer per week een animatie. (geschikt voor alle leeftijden) 

- 1 keer per week mosselen en frietjes (’s avonds) 

- Zondagavond wordt er een welkomstdrankje aangeboden aan alle kampeerders in juli en augustus  

 

 

AVENTUUR IN DE OMGEVING VOOR IEDEREEN 

 

- Aangeboden door partners in directe omgeving:  buitenactiviteiten: speleologie, paardrijden, canyoning, raften, 
paragliding, boomklimmen, bergklimmen ... 
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KANO EN KAYAK VERHUUR 

 
Afdaling van de rivier “Gorges du Tarn”: 

- "La minouchette": Le Mas de Lafont - Les Prades : ong. 8 km, ideaal voor kinderen. 

- "La sublime": Les Vignes -Les Prades. Ong. 18 km, een dag op het water. 

- Kano's en stand-up paddles zijn gratis beschikbaar (1 uur per standplaats/cottage) op het water van de 

camping voor degenen die niet de rivier willen afdalen. 

 

Wij wensen u een goede ontvangst van deze brief en hopen u in ons land te verwelkomen, met vriendelijke 

groeten. 
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VOORWAARDEN EN REGELING 
 
1 - RESERVERING De reservering wordt gedaan door middel van de gedateerde huurovereenkomst, 

ondertekend en vergezeld van uw betaling d.m.v. bankoverschrijving. Het is effectief als u een bevestiging van 

ons ontvangt. Alle huren zijn nominatief en kunnen niet worden toegewezen aan een ander of onderverhuurd, 

tenzij dit door de camping is goedgekeurd. 

GEEN CONTRACT WORDT GEREGISTREERD VOOR DE BEVESTIGING VAN BETALING VAN DE AANBETALING. 

Er moet een huurovereenkomst per verblijf zijn. het moet worden ingevuld en ondertekend. 

Aankomsttijden zijn na 16:00 uur en vertrek voor 11:00 uur 

De reservering is alleen geldig voor de klant na ontvangst van de bevestiging 

De uiteindelijke beslissing tot aanvaarding of weigering van de huurovereenkomst hangt uitsluitend af van de 

directie, de reden hoeft niet opgegeven te worden. 

De standplaats of kamer in huisje wordt weer beschikbaar als er geen contact is, 24 uur na de geplande datum 

van aankomst in het contract en na 16.00 uur 

Er wordt geen korting verleend voor een vervroegd vertrek of een late aankomst, het verblijf wordt 

gefactureerd tot het einde van de contractuele datum. 

Dieren zijn niet toegestaan 

 

2 - BETALING VAN DE AANBETALING 

- 30% van het bedrag van het verblijf is te betalen aan CAMPING LES PRADES door middel van 

bankoverschrijving. Het saldo en de toeristenbelasting en ecoparticipatie moet op de dag van aankomst 

worden betaald. 

 

 

3 - ANNULERING 

Elke annulering moet worden gemotiveerd, schriftelijk worden ontvangen (aangetekende brief met 

ontvangstbevestiging): 

• Indien meer dan 30 dagen voor de dag van aankomst: 2/3 van het aanbetalingsbedrag wordt door 

de camping behouden, 1/3 wordt terugbetaald 

 •Indien minder dan 30 dagen voor de dag van aankomst, blijft het bedrag van de aanbetaling 

behouden door de camping 

Een telefonische annulering wordt nooit geaccepteerd. 

 

 

 

Alle klanten moeten zich houden aan het reglement van orde. In geval van betwisting of geschillen is de 

handelsrechtbank van MILLAU de enige rechter. 
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VERHUURCONTRACT KAMER IN COTTAGE  2021 

Terug te sturen naar Camping LES PRADES 12720 MOSTUEJOULS, FRANKRIJK 

 

Tussen de ondergetekende en de camping LES PRADES is overeengekomen : 
  

 

Naam : ......................................... Voornaam : ................................................ 

Adres : ................................................................................................................ 

Postcode : ................ Plaats  : .......................................      Land: ............................ 

Huistelefoon of Mobieltelefoon : .............................................. 

 Email :........................................................................................... 

 

Voor wie word gereserveerd :  

Naam Voornaam Geboorte datum 

1   

2   

3   

4   

5   

 

 

Een reservatie aanvraag op de camping voor : 

□ La CROZE (1 bed van 140 cm) 2 personen      47 € per nacht    

□ La sablière (1 bed van 140 cm & 1 bed van 90cm) 3 personen       58 € per nacht 

□ Haute rive (1 bed van 140 cm & 1 bed van 90cm & 1 stapelbed van 90cm) 5 personnes 81 € per nacht 

□ extraprijs voor ontbijt  (7.5 €/per persoon/per dag) : ................... 

  

Vertrek voor  11:00   

Betaling van resterend bedrag bij aankomst     

     

 

Geen korting voor vervroegd vertrek of vertraagde aankomst 

 
Minimaal 2 overnachtigingen  

Datum van aankomst : ...................................................       Datum van vertrek : .......................................................  

 

Aanbetaling (30 % van de verblijfskosten) : ........................................... 

Totaal : ............................................................. 

Toeristenbelasting en eco-deelname niet inbegrepen 
 

 

Betaling alleen via bankoverschrift naar IBAN : FR76 1120 6000 0700 4933 2809 323 - BIC AGRIFRPP812 

 

 

 

 
Ik verklaar dat ik de voorwaarden, regels en de prijzen heb gelezen en ga ermee akkoord deze te respecteren 
Goed voor overeenstemming de......./........../..........  (dag/maand/jaar)    

Handtekening  (voorafgaand met « gelezen en akkoord » ) 
   

 


