
Reserving voowarden

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

www.lasiestasalou.com
info@lasiestasalou.com

Het verzoek van reservering moet 
door middel van de reserveringsblad, 
per  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:

- Camping reserveringen: 30% van
het totaal.

- Bied reserveringen aan: 100% an het
totaal.

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:

- Wettelijke onmogelijkheid om te
reizen

- Territoriale beperkingen

- Sluiting van de resortfaciliteiten

- Thuisopsluiting (noodzakelijk
medisch bewijs)

Voor alle andere gevallen zie 
algemene annuleringsvoorwaarden.

De aankomst-en vertrektijden zijn:

DAG VAN AANKOMST:

Camping kavels die beschikbaar zijn 
vanaf 12:00 uur.

VERTREKDATUM:

De standplaatsen moet worden 
verlaten voor 12:00 uur.

Geen dieren van welke aard 
dan toegestaan in 
de stacaravans of bungalows.

Niet inbegrepen, schoon 
beddengoed en handdoeken.

De gebruiker moet controleren van 
de boekingsbevestiging en stelt
“Camping La Siesta” onmiddellijk 
door e-mail van elke fout.

Gasten 
moetendragendeidentificatiearmb 
andteallen tijdebinnen de camping.

TOERISTENBELASTING:

3. Het binnenbrengen van dieren is 
alleen toegestaan in de zone van de 
percelen, voor zover zij niet als 
gevaarlijke rassen worden beschouwd.

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.

PLAATS

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.

Een cliënt die wordt geleverd met 
camping reserveren pakket heeft het 
recht om een plek met en licht 
armatuur, maar de ontvangst 
behoudt zich het recht voor om de 
aantal percelen, stacaravan of 
bungalow te wijzen.

Reserveringen van een 
campingplaats 
wordenvastgehouden tot 22:00 uur 
van de dag waarop het aangevraagd 
is. 

Deze reservering is persoonlijk en 
kan niet worden gewijzigd zonder 
toestemming van de receptie.

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%. 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. 

BELANGRIJKE REGELS

1.Het is verboden 
nietachtereenvolgende dagen voor 
een zelfde periode te cumuleren.

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

- 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 jaarof minder.

BEZOEKEN

RESERVERING

1.De gepubliceerde prijzen kunnen 
afwijken van de aanbiedingen op de 
website, die alleen geldig zijn voor 
online boekingen.

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 
dewijzigingen in de geldende wettelijke 
regeling gewijzigd worden.

ALLE RESERVERINGEN, ZELFS ALS ZE 
BEVESTIGD ZIJN, ZIJN 
ONDERWORPEN AAN CONTROLE VAN 
DE INGEVULDE GEGEVENS OP DE 
FORMULIEREN, WAARBIJ DE CAMPING 
DE RESERVERING ZOU KUNNEN 
ANNULEREN OP HET TIJDSTIP VAN DE 
CHECK-IN.




