
Afmetingen van de bungalow: 
8,4 m x 5,3 m = 54 m2 (inclusief terras met veranda 
van 10,34 m2)
Aantal personen: Vier (4) + 1 kind tot 14 jaar
Parkeerplaatsen: Eén (1)
Bungalow voorzien van klimaatregeling 
(verwarming / koeling)

KAMERS: 2

Grote slaapkamer:
Bed van 150 cm x 200 cm
Nachtkastjes
Leeslampjes
Spiegel
Hang
TV LCD 28”

Slaapkamer met individuele bedden:
Bedden van 90 cm x 200 cm
Nachtkastje
Hang
Spiegel

Alle bedden zijn voorzien van 
onderleggers, dekens, kussens, sprei, 
lakens en handdoeken.

HOUTEN VERANDATERRAS:
Afmetingen (2,35 m × 4,40 m = 10,34 m2) 
Tuintafel (120 cm x 80 cm)
4 Tuinstoelen
2 strand-ligstoelen

Barbecue
Hangmat

KEUKEN:
Keuken voorzien van: 
Kasten en lades
2-pits kookplaat
(vitrokeramisch)
Afzuigkap
Koelkast - vriezer met 2
deuren (230 l)
Waterkoker
Magnetron
Italiaanse koffiemachine
Nespresso
Serviesgoed en bestek
8 platte borden
8 diepe borden
8 dessertborden
8 vorken
8 lepels
8 vleesmessen
6 dessertvorken
6 dessertlepels
6 dessertmessen
8 theelepeltjes
1 slakom
1 kleine slakom
8 waterglazen
6 koffiekopjes
6 ontbijtkopjes
6 ontbijtkommen
1 diepe schaal
4 Wijnglazen
1 Suikerpot
1 Melkkannetje
Barbecue-accessoires
Afdruiprek 

Plastic afvalbak

Keukenapparatuur: 
Schaar
Rasp
Vergiet
Kurkentrekkers 
Blikopener
Broodmes
Vleestang
Houten lepel
Schilmesje
Keukenmes 27 cm
Kookpot diameter 24
Middelgrote pan diameter 
24
Kleine pan diameter 20 
Steelpannetje diameter 16 
Snijplank
Grote lepel 
Schuimspaan 
Opscheplepel 
Koekenpan diameter 24 
Koekenpan diameter 20 
Grillpan
Ijsblokjesbakje
Vergiet
Citruspers
Asbak 
Eierrekje
Broodrooster
Mixer 
Waterkaraf
6 individuele placemats 
Broodmand
Dienblad

Eetkamer met: 
Slaapbank 
Tafel 76 cm x 100 cm 
LCD TV 37", 
Afstandsbediening 
Satellietzenders en DVB-T 
TV-tafel – 128 cm x 45 cm 
Radio met Bluetooth

VOLLEDIGE BADKAMER: 
WC, wastafel en douche 
Haardroger
Toiletborstel 
Toiletrolhouder 
Douchecabine 
Handdoekstang 
Ophanghaak
Afvalbak 
Aerothermische verwarming
Stap kruk

OVERIGE VOORZIENINGEN: 
Brandblusapparaat 
Gordijnen en rolluiken 
Droogrek
Kleerhangers
Strijkijzer
Strijkplank
Kleine reinigingsset, mop, 
emmer, stoffer en blik

INBEGREPEN DIENSTEN 
(toeslag navragen): 
Priority Check‐in 
Late Check-out (12u) 
Premium Wifi 
Nespresso-Vrije capsules

Bungalow

CARIBE CLUB 54 m2

4 1+ <14 jaar

Kenmerken en voorzieningen

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 12,00 uur.



Bungalow

CARIBE CLUB
Locatie op kaart van de camping

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

www.lasiestasalou.com
info@lasiestasalou.com
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BUNGALOWS
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 reserveringsdiensten 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:

- Mobil-homes & bungalows: 40% van
het totaal.

- Reserveringen promoties: 100% van
het totaal.

De betaling vindt online plaats aan het 
einde van de reservering.

Voor pre-boeking  dit bedrag zal 
worden vermeld in de e-mail de 
camping bij pre-boeking wordt 
geaccepteerd krijgen.

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

Reserveringen van een mobilhome of 
bungalow 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.

De aankomst-en vertrektijden zijn:

DAG VAN AANKOMST:

The bungalow stacaravan of zal 
beschikbaar zijn vanaf 16:00 uur, maar 
zal worden toegestaan ingang naar de 
camping voor die tijd.

DAG VAN VERTREK:

De bungalow of stacaravan moet in 
perfecte staat worden verlaten vóór 
10:00 uur (Caribe Club om 12:00 uur).

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

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

TOERISTENBELASTING

1. Er mogen niet meer personen in de
accommodatie worden ondergebracht
dan voor elke accommodatie is
aangegeven.

2. Huisdieren zijn niet toegestaan in de
accommodatie.

3. Bij aankomst dient het totale bedrag
van het verblijf te worden betaald, met
aftrek van het deel dat als reservering is
verstuurd.

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

BELANGRIJKE REGELS

- Alle boekingen zijn wettelijk verplicht
een toeristenbelasting per persoon per
nacht te betalen.

- Er is een maximumbedrag vastgesteld
dat overeenkomt met zeven
overnachtingen per persoon.

- Zijnvrijgesteld van de toepassingvan
dittarief vanmensen van 16 jaar of
minder.

BEZOEKEN

Bezoek aan gasten die op de camping 
verblijven, houdt zich aan deze regels:

Alle toegestane bezoekers moeten zich 
legitimeren en het interne reglement 
aanvaarden.

1. 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.

2. Bungalows, stacaravans en
kampeerplaatsen.

-Wanneer de maximale bezetting van
de accommodatie is bereikt, mogen
bezoekers de accommodatie niet meer
gebruiken. Indien zij dit wensen, en met
voorafgaande toestemming van de
receptie, kunnen zij een dagpas krijgen
als maaltijd inbegrepen in het buffet
van de camping. Check prijzen,
voorwaarden en beschikbaarheid bij de
receptie.

-In het geval dat de accommodatie niet
volledig bezet is en het bezoek toelaat,
zal altijd de toestemming van de
receptie nodig zijn. Check prijzen,
voorwaarden en beschikbaarheid bij de
receptie.

-Bezoekers zal worden gevraagd een
identiteitsbewijs te deponeren, dat bij
vertrek kan worden afgehaald.

-Bezoekuren zijn van 09:00 tot 24:00
uur.




