TARIEVEN 2018
Geopend van 24 maart tot 3 november opgenomen.

L’International de Jablines is gelegen in een park van 500 hectare, met toegang tot het meer en de bijbehorende
zwemgelegenheid in het ontspanningscentrum. Het Disneyland®Paris (10 km) en Parijs zelf (30 km) zijn niet ver.

Huurprijzen Wooneenheden 2018 - aankomst 14 uur en vertrek voor 11 uur
784T : Kookhoek Amerikaans model met
spoelbak, 4 gaspitten, boiler, koelkast 200 l
met vriesvak, magnetron, maaltijdhoek met
een slaapbank (140x190 cm), 1 tafel en 4
stoelen. 2 slaapkamers, 1 met dubbelbed
140x190 cm en 1 met 2 bedden 90x190 cm,
mobiel, levering van dekens en kussens.
Badkamer met douche en wastafel, aparte
toiletten. Elektrische verwarming in elke kamer,
2 gasflessen met omschakeling. Buiten :
verlichting, treeplank en tuinmeubelen.

De prijzen hebben betrekking op de huur
van een stacaravan, 1 voertuig, water,
gas, elektriciteit, camping vergoeding.
Huisdieren zijn niet toegestaan in
de wooneenheden. Lakens zijn niet
voorzien.

734T : Kookhoek Amerikaans model met
spoelbak, 4 gaspitten, boiler, koelkast 200
l met vriesvak, magnetron, maaltijdhoek,
1 tafel en 4 stoelen. 2 slaapkamers, 1
met dubbelbed 140x190 cm en 1 met
2 bedden 90x190 cm, mobiel, levering
van dekens en kussens. Badkamer met
douche en wastafel, aparte toiletten.
Elektrische verwarming in elke kamer, 2
gasflessen met omschakeling. Buiten :
verlichting, treeplank en tuinmeubelen.

784T
734T
Plattegronden en foto’s zijn geen
onderdeel van het contract.

O’HARA 784 Terrasse
4/6 personen, 31 m2, 12 jaar oud

O’HARA 734 Terrasse
4 personen, 29 m2, 3 jaar oud

Van 30/06 tot 07/07

640 €

540 €

Van 07/07 tot 14/07

680 €

600 €

Van 14/07 tot 21/07

750 €

650 €

Van 21/07 tot 28/07

750 €

650 €

Van 28/07 tot 04/08

750 €

650 €

Van 04/08 tot 11/08

750 €

650 €

Van 11/08 tot 18/08

750 €

650 €

Van 18/08 tot 25/08

680 €

600 €

Van 24/03 t/m 29/06 opgenomen

78 €

65 €

Van 25/08 t/m 03/11 opgenomen

78 €

65 €

1 week – van zaterdag tot zaterdag

Par nacht (minimaal 3 nachten)

• Dossierkosten : 12 € • Vanaf 18 jaar 0,60 € Toeristen Belasting per Persoon par Nacht.

Supplementen : Onder voorbehoud van beschikbaarheid. Moet u dit bij de reservering aangeven.
Kinderbed or Kinderstoel

3 € par dag

Verkoop van wegwerplakens 1 bed :
Forfait schoonmaak

4 € (1 plaats) / 5 € (2 plaatsen)
80 €

L’International de Jablines ***
Base de Loisirs - 77450 Jablines

Tél. +33 1 60 26 09 37 - Fax : + 33 1 60 26 43 33
welcome@camping-jablines.com - www.camping-jablines.com
Décision de classement ATOUT FRANCE N°C77-004192-002 du 22 mai 2017 - 154 emplacements - Catégorie 3 étoiles Tourisme
SIRET 257 702 977 00014 - Assurance SMACL N°106167/Z

