
Maatregelen: 89.95 m
2
 appartementen en 25.94 m

2
 terras.

Aantal Personen: Zes (6) + 2 < 4 jaar
Parkeerplaats: Eén (1)*
Uitgerust met Airconditioning (Koud/Warm).

SLAAPKAMERS: 3

2 Tweepersoonskamer:

Bed van 150 cm x 200 cm
Nachttafels
Spiegel
Kledingkast

1 Slaapkamer met eenpersoonbedden:

Bedden van 90 cm x 200 cm
Nachttafel
Kledingkast
Alle bedden beschikken over 
matrashoezen, dekens en kussens

HOUTEN TERRAS:

Tuintafel
6 Tuinstoelen

KEUKEN:

Keuken voorzien van:

Kasten en schuiven
Kookplaat 4 pits (vitro)

Afzuigkap
Strijkbout
Koelkast-vriezer
Oven
Magnetronoven
Vaatwerk en bestek
10 Platte Borden
10 Diepe Borden
10 Dessertborden
10 Vorken
10 Lepels
10 Vleesmes
10 Dessertvorken
10 Dessertlepels
10 Dessert mes
10 Kofielepels
1 Saladeschaal
1 Kleine Saladeschaal
12 water glazen
6 wijn glazen
8 Koffietassen
8 Ontbijttassen
8 Ontbijt bowl
1 Diepe Schaal
1 Melkkannetje
1 Zuikerpot
Broodmand
Blender
Waterkoker
Italiaans Koffiezetapparaat
Nespreso Koffie machine
Silicone handschoenen
voor de oven
Plastiken Vuilnisbak

Keukengerei:

Schaar
Rasp
Zeef

Kurkentrekker
Blikopener
Broodmes
Vleestang
Houten Lepel
Schilmes
Keuken mes 27 cm
Grote Kookpot 27 Diameter
Middelgrote Kookpot
24 Diameter
Kleine Kookpot 21 Diameter
Steelpannetje 16 Diameter
Snijplank
Pollepel
Schuimspaan
Opscheplepel
Pan 24 Diameter
Pan 21 Diameter
Grillpan
Ijsblokjesbakje
Afdruiprek
Vruchtenperser
Asbak
Eierhouder
Broodrooster
Plastiken Waterkruik
6 Onderkeggers
Strijkbout
2 plastic tuppers
Ovenschaal

Woonkamer uitgerust met:

Sofa bed
Eettafel met 6 stoelen
Tafel van 120 cm x 80 cm
TV de LCD de 43”, 
afstandsbedienig DVB-T
Tafes TV van 128 cm x 45 cm
Satellietprogramma’s

2 VOLLEDIGE BADKAMER:

WC wastafel en Douche
Kledingkast en boekenrek
Douchecabine
Handdoekkhouder
Droogrek
Hangers
Mandje een kleiding knijpers
Papiermandje
Toilet papierhouder
WC Borstel
Boiler (Gas)
Föhn

ANDERE DIENSTEN:

Brandblusapparaat
Gordijnen en rolluiken
Drooglijn
Kleerhangers
Mini Schoonmaakset
Mop, Emmer Bezem en blik
Strijkijzer 
Strijkplank

GRATIS DIENSTEN

OPGENOMEN:

Zwembad
Sport tracks
Animatie
WIFI

BETALINGSDIENSTEN:

Safe
Restaurant
Cafetaria
Fietsverhuur

Functies en uitrusting

LA SIESTA SALOU Resort & Camping 
Norte 37 - 43840 SALOU (Tarragona) Spanje. Tel.: +34 977 380 852

www.lasiestasalou.com

info@lasiestasalou.com

Respecteer de uren van rust en stilte 
van 24:00 tot 07:00 uur.

AANKOMST - EN VERTREKTIJDEN
Dag van aankomst vanaf 16,00 uur.
De dag van vertrek voor 10,00 uur.

6 2+ <4 jaar

* Parkeerplaats in La Siesta Salou Camping Resort

Appartementen

BARLOVENTO



Hoe er te komen?

LA SIESTA SALOU Resort & Camping 
Norte 37 - 43840 SALOU (Tarragona) Spanje. Tel.: +34 977 380 852

www.lasiestasalou.com

info@lasiestasalou.com

Appartementen

BARLOVENTO

Locatie op de camping kaart

Adres:

Carrer Major n° 13

43840 - Salou



LA SIESTA SALOU Resort & Camping 
Norte 37 - 43840 SALOU (Tarragona) Spanje. Tel.: +34 977 380 852

www.lasiestasalou.com

info@lasiestasalou.com

Appartementen

BARLOVENTO



APPARTEMENTEN
Reserveringsvoorwaarden

LA SIESTA SALOU Resort & Camping 
Norte 37 - 43840 SALOU (Tarragona) Spanje. Tel.: +34 977 380 852

www.lasiestasalou.com

info@lasiestasalou.com

Het verzoek van reservering moet 
e-mail of rechtstreeks op onze
internetsite www.lasiestasalou.com
uitgevoerd worden.

De on-line prereserveringsdiensten 
zijn bedoeld om de gebruiker de 
mogelijkheid te bieden de 
beschikbaarheid van de 
campingplaats te checken. Op die 
manier kunt u ook nagaan wat de 
totale kosten van uw verblijf zullen 
zijn en kunt u ook de eerste betaling 
verrichten om uw reservering te 
bevestigen.

Binnen de kortst mogelijke termijn 
zullen we u een e-mail sturen om uw 
reservering te bevestigen en om u 
de factuur voor de reservering te 
doen toekomen.

Storting op reservatie te bevestigen 
zijn:

- Appartementen: 40 % van het
totaal.

- Reserveringen promoties: 100 %
van het totaal.

U dient de borg ontvangen binnen 
15 dagen na de aanvaarding van de 
applicatie. Betaling kan geschieden 
door overschrijving op onze 
rekening (BIC BSABESBB) (IBAN ES 
76) 0081- 0169 -31-0001287730, 
vermelding van de naam en de 
datum van de boeking of door het 
betalen on-line direct op de link in 
e-mail van de aanvaarding van
pre-reservering.

Niet-volledige uitvoering van de 
betaling vóór de aangegeven datum 
resulteert in de annulering van het 
reserveringsverzoek. 

Na ontvangst van de aanbetaling zal 
bevestigen uw reservering 
schriftelijk of per e-mail.

Reserveringen van een 
Appartementen worden 
vastgehouden tot de volgende dag 
om 12.00 uur.

Na het verstrijken van deze termijn 
behoudt de Camping zich het recht 
voor om opnieuw te verhuren.

Bij annulering tot 40 dagen vóór de 
gewenste datum wordt 90 % van 
het overgemaakte bedrag 
teruggestort. Tussen 39 t/m 20 
dagen zal dit bedrag 50 % zijn. 
Anders wordt het verlies zou 100 % 
zijn.

Aanbiedingen zijn niet gerestitueerd
onder alle omstandigheden. 

Elke wijziging in de ruimte, zowel het 
aantal personen en dagen gereserveerd, 
worden onmiddellijk bij de receptie. In 
ieder geval zal het minimumbedrag dat 
moet worden gefactureerd gedurende 
een periode van de gereserveerde dag.

COVID-19

Het bij de reservering betaalde bedrag 
wordt in de volgende gevallen 
teruggestort:

-Onmogelijkheid om te reizen

-Onmogelijkheid om te reizen

-Sluiting van de resortfaciliteiten

-Thuisopsluiting (noodzakelijk medisch 
bewijs)

Voor alle andere gevallen zie algemene 
annuleringsvoorwaarden.

De aankomst-en vertrektijden zijn:

DAG VAN AANKOMST:

The Appartementen of zal beschikbaar 
zijn vanaf 16.00 uur, maar zal worden 
toegestaan ingang naar de camping 
voor die tijd.

DAG VAN VERTREK:

De Appartementen moet in perfecte 
staat worden verlaten vóór 10 uur.

De gebruiker moet controleren van de 
boekingsbevestiging en stelt 
“Camping La Siesta” onmiddellijk 
schriftelijk of per e-mail eventuele 
fouten.

Het is verplicht om op het terrein van de 
camping de polsband altijd te dragen.

TOERISTENBELASTING

- 0,50 € per persoon pernacht

- Het tariefis niet inbegrepen inde totale 
prijsvan de reserveringen dientcontant 
betaald te wordenbij het camping

- Steleen maximumbedragdat 
overeenkomt metzeven nachtenper 
persoon

- Zijnvrijgesteld van de toepassingvan 
dittarief vanmensen van 16 jaarof 
minder

1. De zevende enachste persoon in het 
appartement Barlovento dient 0 ot 
maximaal  4 jaar oud zijn. De vijfde 
persoon in het appartement Puerto Rico 
dient 0 tot maximaal 9 jaar oud zijn. Het 
is verboden het aantal toegelaten 
personen voor het logeren over te 
treffen.

BELANGRIJKE REGELS

2. Het is verboden
niet-achtereenvolgende dagen voor 
een zelfde periode te cumuleren.

3. De volledigheid van het 
aangenomen verblijf zal bij aankomst 
moeten worden betaald, waarvan het 
overgeschreven voorschot zal 
verrekend zijn.

4. Bezoektijden: van 9.00 tot 24.00 
uur.

5. De gedeeltes van de bungalows en 
mobilhomes zijn voor exclusief 
gebruik voor de daar verblijvende 
gasten. In deze verblijven wordt een 
bezoektarief gehanteerd als het 
aantal bezoekers het maximale 
toegestane aantal overschrijdt. Dit 
tarief is inclusief eten in het 
restaurant.

6. De klanten die in de camping 
logeren en die familieleden, vrienden 
en bekenden hebben die in de 
bungalows of mobile homes logeren, 
mogen de installaties van deze niet 
gebruiken, indien deze bezetting de 
maximale aangenomen capaciteit 
overtreft. Gasten 
moetendragendeidentificatie-armba 
ndte allen tijdebinnen de camping. 

RESERVERING

1. De gepubliceerde prijzen kunnen 
van de promotiesprijzen van de 
website afwijken, welke alleen via een 
online boeking gelden.

2. Geldige tarieven volgens 
beschikbaarheid die kan 
geconsulteerd worden op
www.lasiestasalou.com of op 
telefoonnummer +34 977 38 08 52

3. De tarieven kunnen op basis van de 
wijzigingen in de geldende wettelijke 
regeling gewijzigd worden. 

BIJ ELKE RESERVERING, OOK AL 
WERD DEZE REEDS BEVESTIGD, 
ZULLEN DE GEGEVENS OP DE 
FORMULIEREN NOGMAALS 
GECONTROLEERD WORDEN 
WAARBIJ DE CAMPING ZICH HET 
RECHT VOORBEHOUDT DEZE 
RESERVERING EVENTUEEL TE 
ANNULEREN OP HET MOMENT VAN 
DE CHECK- IN


