
Het natuurlijke leven waar men over zal spreken…

Huurobject-Camping ****

Ecologie, Burgerschap, Solidariteit…

Aanbieding Echtpaar
U komt met 2 personen, 
tot 11/07 en vanaf 26/08,

dan bieden wij u een
accommodatie type B1

voor de prijs van een accommodatie
type A aan.

Nieuwe !
Aanbieding Veer, 

U komt met 2 personen, of 2 personen
met 2 kinderen, dan bieden wij u een

accommodatie type B2/BS of CNG/CS
voor de prijs van een accommodatie

Type A aan Van 01/04 tot 15/06
(Datum van vertrek)

Vanaf 154€
Korting per week

Speciale Comfort
APRIL & OCTOBER, NIEUWE !
U openen of sluiten the Seizoen

met ons en u komt met 2 personen,
of met 2 kinderen tot 30/04 (Datum van vertrek)

and van 01/10, dan bieden wij u een accommodatie.
Type Chalet Luxe voor de prijs van een

accommodatie Type BS aan
Contact us vor 4 volwassene

Vanaf 266€
korting per week

AANKOMST EN VERTREK IEDERE DAG



15 01 / 22 05
18 09 / 15 12

22 05 / 12 06
04 09 / 18 09

20,60 € 26,80 € 28,00 € 34,50 €

17,00 € 22,70 € 24,00 € 34,50 €

17,00 € 21,70 € 24,00 € 28,00 €

13,50 € 17,00 € 19,00 € 28,00 €

2,70 € 4,90 € 6,40 € 6,40 €

4,80 € 6,90 € 7,90 € 10,50 €

1,90 € 1,90 € 2,70 € 3,00 €

0,00 € 0,00 € 4,30 € 4,80 €

3,00 € 3,30 € 4,50 € 4,90 €

5,00 € 5,00 € 5,00 € 5,30 €

10,00 € 10,00 € 10,00 € 10,00 €

2,30 € 2,70 € 3,70 € 4,40 €

(vanaf 12 jaar 34.50 €) /van 7 tot 11 jaar 27,50 € / minder dan 7 jaar 19.50 €

(vanaf 12 jaar 51 €) /van 7 tot 11 jaar 44 € / minder dan 7 jaar 36 €

3,60 € 3,70 € 4,70 € 5,00 €

12 06 / 03 07
21 08 / 04 09

03 07 / 21 08

Camping
2 pers. vanaf
17 € de nacht

Halfpension   Volwassene (dag/pers.)

Volpension     Volwassene (dag/pers.)

Onze aanbieding is inclusef : 1 kamperplaats + 1 tend or 1 caravan or 1 kamper + 1 auto or 1 moto, water, BTW, de kinderen van
0-2 jaar, de sauna, de fitness parcour.
Onze tarieven zijn exclusief : de eco deelnametaks (0.85€/dag/pers.), administratiekosten : 31€, Annulerings garantie 30€.
Caravan : Jaarstalling op de parkeerplaats : 300€
Van 30/09 tot begin mei zijn het restaurant en de mini market gesloten, brood kan besteld worden bij de receptie, er zijn ver-
schillende restaurants op 3 minuten rijden met de auto.

Camping tareven 2014



-10 % korting op de totale prijs
van uw campingverblijf, 

voor gezinnen van 5 persone met minstens
2 kinderen van 3 to 7 Jaar.

(niet van Toepassing op de koelkasten, honden,
aanvulling op het strand, en belasting)

GPS latitude 42°13’15.348/9°32’16.566



APRIL & OCTOBER, NIEUWE !
U openen of sluiten the Seizoen met ons en u
komt met 2 personen, of met 2 kinderen tot
30/04 (Datum van vertrek) and van 01/10, dan

bieden wij u een accommodatie.
Type Chalet Luxe voor de prijs van een

accommodatie Type BS aan
Contact us vor 4 volwassene

Vanaf 266€ korting per week

Aanbieding Echtpaar
U komt met 2 personen, 
tot 11/07 en vanaf 26/08,

dan bieden wij u een
accommodatie type B1

voor de prijs van een accommodatie
type A aan.

Aanbieding 
Voor een verblijf van 6

nachten, 1 extra nacht gratis 
Van 01/04 tot aan 01/06

en vanaf 11/09 tot 30/11
(verblijf tussen

bovengenoemde
data)

Voor een verblijf van 12 nachten,
2 extra nachten gratis  Van 01/04

tot aan 20/06 en vanaf 02/09
tot 30/11 (verblijf tussen
bovengenoemde data)

Aanbieding

Anbieding 
Voor een verblijf van 16 nachten,

5 extra nachten gratis 
Van 01/04 tot aan 13//06

en vanaf 02/09 tot 30/11 (verblijf
tussen bovengenoemde data)

U komt van 01/04 tot aan 15/05
en vanaf 20/09 tot 30/11 dan bieden

wij u een korting van 50 % 
in de derde week

Discount 50%
less on the third week

U komt met 2 personen, of 2 personen
met 2 kinderen, dan bieden wij u een

accommodatie type B2/BS of CNG/CS
voor de prijs van een accommodatie

Type A aan Van 01/04 tot 15/06
(Datum van vertrek)

Vanaf 154€
Korting per week

Peetouders Aanb
voor Verhuuraccom

50€ korting voor de Peetouder
30€ korting voor het Petekind
(Zie de algemene verkoopvoorwaarden)

Niet onderling cumuleerbaar, afhankelijk van het
beschikbare voor de huurobject, verblijf tussen
bovengenoemde data

Nieuwe !
Aanbieding Veer



Din onze prijzen : Zijn de BTW en het parkeren in de nabijheid van uw bungalow, kind van o tot 2 jaar, sauna, Fitness Parcours.
In onze prijzen niet inbegrepen : Eco deelnametaks (1.40€ dag/pers.), administratiekosten 31€, Verhuur van handdoeken (8€/week/pers), lakens (4€/week/pers),   

Annulerings garantie 30€, Het legen van de vuilnisbakken behoord door u gedaan te worden (er zal €30 op uw borg worden ingehouden in het geval u uw afval 
op het terrein of in uw accommodatie achterlaat). Na het controle bezoek bij uw vertrek, zal de borg van €300 (per accommodatie) op uw credit card terug gestort
worden in het geval het controle bezoek gedaan is op het moment van uw vertrek (vertrek voor 8.30 uur), in alle andere gevallen zal uw borg na uw vertrek aan

u terugbetaald worden. Eindschoonmak verplicht : 45€ tot 55€ afhankelijk van het typ Bungalow.

Ontdek uw toekomstige vakantieverblijf tijdens uw virtuele bezoek op onze website :
www.bagheera.fr - Zien, Weten

Peetouders Aanbieding
voor Verhuuraccommodaties

50€ korting voor de Peetouder
30€ korting voor het Petekind
(Zie de algemene verkoopvoorwaarden)

Halfpension Volwassene (dag/pers.) (vanaf 12 jaar 34.50 €) /van 7 tot 11 jaar 27,50 € / minder dan 7 jaar 19.50 €

Volpension Volwassene (dag/pers.) (vanaf 12 jaar 51 €) /van 7 tot 11 jaar 44 € / minder dan 7 jaar 36 €

Van 30/09 tot begin mei zijn het restaurant en de mini market gesloten, brood kan besteld
worden bij de receptie, er zijn verschillende restaurants op 3 minuten rijden met de auto.

34 € 238 € 38 € 266 € 51 € 357 € 58 € 406 €

50 € 350 € 55 € 385 € 60 € 420 € 68 € 476 €

66 € 462 € 78 € 546 € 103 € 721 € 127 € 889 €

70 € 490 € 86 € 602 € 108 € 756 € 129 € 903 €

72 € 504 € 92 € 644 € 111 € 777 € 133 € 931 €
11 € 77 € 11 € 77 € 11 € 77 € 11 € 77 €

77 € 539 € 94 € 658 € 113 € 791 € 137 € 959 €

11 € 77 € 11 € 77 € 11 € 77 € 11 € 77 €

85 € 595 € 100 € 700 € 132 € 924 € 169 € 1183 €

82 € 574 € 99 € 693 € 131 € 917 € 167 € 1169 €

89 € 623 € 107 € 749 € 144 € 1008 € 180 € 1260 €

112 € 784 € 117 € 819 € 152 € 1064 € 191 € 1337 €

119 € 833 € 127 € 889 € 161 € 1127 € 199 € 1393 €

115 € 805 € 119 € 833 € 154 € 1078 € 193 € 1351 €

134 € 938 € 138 € 966 € 171 € 1197 € 208 € 1456 €

4 € 28 € 5 € 35 € 6 € 42 € 6 € 42 €

15 01 / 31 05
12 09 / 15 12

31 05 / 21 06
26 08 / 12 09 21 06 / 24 07 24 07 / 26 08

Prijzen bungalows 2014



Prijs vanaf
522 €

pers. /week

Gehuurde auto 
van Bastia, Ajaccio,

Calvi of Figari

Seizoen 1 Seizoen 2 Seizoen 3
Prijs voor
1 person

01/04 au 27/05
28/09 au 31/10

27/05 au 17/06
12/09 au 28/09

17/06 au 17/07
28/08 au 12/09

1 week 522 € 582 € 612 €*

2 weeks 1029 € 1159 € 1179 €*

Jour suppl. 90 € 99 € 107 €

2014



01.01 / 21.04 
20.09 / 30.11 21.04 / 08.05 08.05 / 15.05

484 € 525 € 595 €

772 € 844 € 967 €

118 € 124 € 144 €

Gehuurde auto 
van Bastia, Ajaccio,

Calvi of Figari

Annulerings garantie 30€          q Ja         q Nee

2014



PRIJS
Onze tarieven zijn exclusief : de eco deelnametaks (0,85 €/dag/pers. camping), (1,40 €
/dag/pers. accommodaties) De BTwe is inclusief.
OPTIES
De opties hebben geen contractuele waarde. De opties zal geannuleerd worden als het
voorschot niet in de 10 dagen in ons bezit is.
HOE KAN IK RESERVEREN
Om te reserveren, vult u bijgaand reserveringsformulier in. Vervolgens stuurt u dat naar
het centrum, vergezeld van uw aanbetaling. Kampeerplaatsen :30% + 31€ admini
tratiekosten Accommodaties : 30% + 31€ administratiekosten en eindschoonmaak van
45€ tot 55€. Na ontvangst van uwreserverings formulier (volledig ingevuld en
ondertekend!) en uw aanbetaling, sturen wij u een reserverings-bevestiging. mochten wij
niet aan uw wensen kunnen voldoen, dan sturen wij u de aanbetaling terug. Het u
toegewezen plaatsnummer is niet definitief en kan zo nodig door ons worden gewijzigd.
BETALING VAN UW VERBLIJF
wij accepteren internationale postwissels, creditcards en contaant geld. Kampeer-
plaatsen : de restbetaling geschiedt bijaankomst. Accommodaties : restbetaling dient te
geschieden maximum 1 maand voor geplande aankomst. wordt deze betaaltermijn niet
gerespecteerd, dan wordt uw reservering geannuleerd,
AANKOMST- EN VERTREKTIJDEN
Aankomst iedere dag vanaf 16uur30. Vertrek iederedag voor 10 uur. Bij het over-
schrijden van de aangegeven vertrektijd, wordt u een extra dag in rekening gebracht. Bij
voortijdig vertrek of verlate aankomst, wordt de gehuurde periode gefactureerd. Als wij
na 24 uur na uw geplande aankomst geen(schriftelijk) bericht van u hebben, wordt de
reservering geannuleerd, en behouden wij ons het rechtvoor de kampeerplaats of de
huuraccommodatie opnieuw te verhuren. In dit geval vindt geen restitutie van
aanbetaling of administratiekosten plaats. U zult in het bezit komen van een schone
bungalow. Het is uw taak de bungalow in schone staat te onderhouden en hem schoon
achter te laten bij uw vertrek. Indien u dit wenst, kan de bungalow door ons worden
schoongemaakt: hiervoor zal u van 45€ tot 55€ in rekening gebracht worden. Bij het ver-
trek zal a een extra nacht in rekening gebracht worden indien u de sleutel na 10 uur
afgeeft.
HUISHOUDELIJK REGLEMENT
Alle gasten dienen zich te houden aan het huishoudelijke reglement van het centrum
(normen en kwaliteitsgarantie F. E. N.). wij behouden ons het recht voor personen
waarvan het gedrag niet in overeenstemming is met de naturistische gedragscode, de
toegang te ontzeggen of van het terrein te verwijderen. De FFN/FNI.
HUISDIEREN
Huisdieren zijn toegestaan, maar alleen aangelijnd (zie tarieven). En op de absolute
voorwaarde dat zij aan de riem worden gehouden en tegen overhandiging van een
geldig bewijs van inenting tegen hondsdolheid.
BORGSOM
Accommodaties: Bij aankomst wordt een borgsom van 300€ van u gevraagd. Deze borg
wordt bij uw vertrek terugbetaald, waar nodig na aftrek van eventuele kosten voor
vermiste spullen of om de accommodatie weer in oorspronkelijke staat te brengen
ANNULERING
Elke reservering die niet volledig is betaald (zie bovengenoemde voorwaarden), wordt
geannuleerd. Bij annulering wordt in rekening gebracht: de administratiekosten, plus
25% van het totaalbedrag van de reservering, als u meer dan 16 dagen voor aankomst
annuleert; Het totaalbedrag van uw reservering als u binnen 16 dagen voor aankomst
annuleer t of als u zonder bericht niet max. 24 uur na voorziene datum bent
aangekomen. Bij annulering van uw verblijf door de directie van een vakantiecentrum,
behalve bij overmacht, worden de betaalde en niet geconsumeerde bedragen
terugbetaald.

VERANTWOORDELIJKHEID
De gasten dienen verzekerd te zijn voor hun materiaal en voor wA. Het centrum wijst
alle verantwoordelijkheid af bij diefstal, brand, slechte weersomstandigheden en bij
ongevallen waarbij de verantwoordelijkheid van de gast in het spel is. De klant verklaart
het terrein te vrijwaren van verantwoordelijkheid bij het vallen van takken, noodweer,
natuurrampen en bij diefstal, inbraak of gebroken ruiten. Enz.
FORFAITAIR BEDRAG BEZOEKERS
De voertuigen van de bezoekers moeten op de parkeerplaats geparkeerd worden. De
bezoekers moeten zich bij de receptie melden om aan de formaliteiten te voldoen:
VOERTUIGEN
U hebt het voorrecht uw voertuig te kunnen parkeren vlak bij uw bungalow . Maak hier
geen misbruik van !
OPEN VUREN VERBODEN
Het maken van vuur is verboden, niet alleen om veiligheidsreden maar ook middels een
prefectorale verordening.
RADIO, OVERIGE GELUIDEN
De radiotoestellen, transistors enz. worden alleen getolereerd voor zover zij niet
hoorbaar zijn voor uw naste buuren. Als u laat thuis komt ‘s avonds,kan het praten met
luide stemmen of het dichtslaan van de autoportieren de andere gasten hinderen. wees
dus voorzichtig!
PAPIER, PEUKEN
Hoe kleiner, hoe talrijker! Vertel uw kinderen de verpakkingen van kauwgom, snoepjes
en ijsjes in de vuilnisbakken te gooien. Peuken, met of zonder filter, zijn bijzonder
onaangenaam voor de nietrokers en overige gasten. Een iedereen is verantwoordelijk
voor de goede staat van onderhoud van het centrum, de sanitaire blokken en de
groenstroken.
VEGETATIE
Het is verboden bomen te snoeien en takken af te snijden of de planten uit te graven.
Vele van deze variëteiten zijn beschermd.
LIGSTOELEN
Het is verboden de ligstoelen van de minivilla’s mee te nemen naar het strand. Verhuur
van ligstoelen aan de receptie.
RECHTSBEVOEGDHEID
Aan foto’s en teksten kunnen geen rechten worden ontleend. Bij geschillen is de
arrondissementsrechtbank van Bastia de enige rechtsbevoegde.
VOORWAARDEN PEETOUDER AANBIEDING
« Om Peetouder te worden », moet u minstens 7 aaneengesloten nachten in
Bagheera overnacht hebben sinds 01/04/2010.Uw cadeaubon van €50 zal u
toegestuurd worden na ontvangst van de betaling van het uitstaande bedrag van uw
petekind ‘s file.
« Om Petekind te worden », moeten u en uw medereizigers voor de eerste keer in
Bagheera verblijven tussen 01/04 en 30/11/2013 u minstens 7 nachten.
Als de “Peetouder” en het “Petekind” gelijktijdig verblijven, moet dit in twee verschillende
accommodaties zijn, met een maximum van 3 petekinderen (Partneragentschappen en
campingverblijven zijn uitgesloten).

ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDE

De Natuur, de Zee en
een paar vrienden...De Natuur, de Zee en
een paar vrienden...

Adresse Bagheera
Bagheera - 20230 BRAVONE

Tél : (0033) 04 95 38 80 30
(0033) 04 95 38 83 20
(0033) 06 20 65 28 33

Fax : (0033) 04 95 38 83 47
E-mail : bagheera@bagheera.fr
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