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safaritent Frankrijk safaritent kindvriendelijk

Ambiance is een rustige, kindvriendelijke camping op de grens
van de Limousin met de Berry. Dat is zo'n 4 uur onder Parijs.
Stijlvol ingericht met vakantiehuisjes en luxe safaritenten

't ware kampeergevoel voor de kinderen, 'n heerlijk rustgevende vakantie voor jezelf.

Safaritenten en houten vakantiehuisjes.
De acht safaritenten staan op ruime plaatsen rond 'n overzichtelijk grasveld met speelgelegenheid voor
de kinderen en met aan de rand het zwembad van 11 x 6 x 1,40 m.
De twee vakantiehuisjes staan in het verlengde aan een 2e speelveld, met schommel en trampoline.
Je kijkt uit over de Vallée de La Vauvre. En op een derde veld zijn de tafeltennistafel, de 2 e trampoline, de jeude-boulesbaan en nog een schommel te vinden. Vanaf het eerste moment genieten de kinderen van de ruimte,
en voor jezelf begint een heerlijk rustgevende vakantie.
Op een extra weide houden we wekelijks het kampvuur aan de beek. De kinderen bakken marshmallows en
worstjes boven het vuur. Wij schenken er een glaasje wijn of frisdrank.
Voor brocantes, dorpsfeesten, markten, restaurants of bv. een avond met vuurwerk kijk je via wifi op onze
speciale zomerpagina. Dagelijks geüpdatet met actuele informatie.
Voor een fris biertje, een ijsje of een goede wijn loop je even de receptie binnen. Je kunt er pizza’s, friet en
kipnuggets bestellen. Ook kun je er boeken en jeu-de-boules ballen lenen, en je kunt er je was achterlaten.
In het sanitair is altijd warm water voor de douches, de wastafels in individuele cabines en er zijn europese
toiletten.
Dagelijks komt de lokale bakker met z’n verse brood, croissants, pains au chocolat etc. op het terrein.

Midden Frankrijk, voor rust, ruimte en romantiek.
En wanneer bij het zingen van de krekels de dag overgaat in nacht, en de sterrenhemel zich in volle
pracht opent. . . . rust is niet uit te leggen, die beleef je.
Je bent van harte welkom.
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Het chalet Forester
Een houten chalet met een woonoppervlak van 30 m² en een overdekte veranda van 9 m².
Ze staan op een plaats van 300 m².

Een vakantiehuisje met een woonoppervlak van 30 m² en een overdekte veranda van 9 m². Een verblijf in
een Forester betekent vakantie in je eigen huis met eigen sanitair en een veranda met uitzicht over het
terrein en de velden aan de overkant van de beek.
Vanaf het terras kom je door de glazen schuifdeuren in de zitkamer met
open keuken. Daar is de toegang tot de twee slaapkamers, de badkamer
met douche en wastafel, en het aparte toilet.
De keuken is volledig ingericht met vierpits gasstel, serviesgoed, een
koffiezetapparaat, een magnetron, de koelkast met vriesvak, etc.
In de ene slaapkamer staat een tweepersoons bed. In de andere
slaapkamer staat een stapelbed en een éénpersoons bed, dat plaats kan
maken voor het kinderledikant. Per slaapplaats is er een hoofdkussen
en een dekbed van 140 x 200 cm. Ook voor het kinderledikantje is er een
dekbed.
Een Forester is dubbel geisoleerd, waardoor het binnen heerlijk koel blijft.
Het enige wat je hoeft mee te nemen zijn je persoonlijke spullen.
Vanaf ‘t terras heb je ruim zicht, waardoor de kinderen vanaf de eerste minuut veilig buiten kunnen
spelen.
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De Safaritenten XL 6 x 7 m en XXL 6 x 9 m.
De vijfpersoons Safaritenten XL en XXL staan op een houten vlonder van rond de 60 m². De tent met
veranda is 6 x 7 of 6 x 9 m. Om de Safaritent heen is ook veel ruimte.

De Safaritenten XL en XXL zijn grote tenten met dubbeldak en een veranda onder de luifel. Ze staan in z’n
geheel op een houten vloer van rond de 60 m² en is tot 3,60 m. hoog. Op Ambiance heeft een Safaritent
twee afzonderlijke slaapvertrekken. Binnen vind je de eetkamer en op de veranda staat een houten
tuinstel. Buiten staat een tweede tuinstel met parasol, en er zijn twee verstelbare ligstoelen.
De keuken is ingericht met een grote koelkast, een vriezer van 41 liter en een vierpits gasstel.
Een Safaritent heeft vijf slaapplaatsen, verdeeld over twee grote slaapvertrekken. In het ene vertrek staat
een queen-sized tweepersoons bed van 160 x 200 cm, met nachtkastjes en -lampjes. In het andere staat een
éénpersoons bed van 90 x 200 cm en een stapelbed van 90 x 190 cm.
In een XL kan het éénpersoons bed plaats maken voor een kinderledikant. In een XXL is voldoende
ruimte om het kinderledikant bij de andere bedden te plaatsen.
Per slaapplaats is er een hoofdkussen en een dekbed van 140 x 200 cm.

Er is veel bergruimte met o.a. een hanglegkast, er
zijn diverse lichtpunten en je kunt overal
electrische apparaten zoals een laptop, dvd-speler,
opladers e.d. aansluiten. Bij aankomst staat alles
helemaal klaar.
Het enige dat je doet is lekker een dagje met de
auto en dan direct genieten van de rust, de
gemoedelijke sfeer, het comfort, zwembad, beekje,
de ruimte en de natuur.
Safaritent XL - 6 x 7 m.

Safaritent XXL - 6 x 9 m.
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Diverse opties
Bedlinnen
Per persoon: Een hoeslaken, een dekbedhoes en een kussensloop.
Bij een tweepersoons bed is het een tweepersoons hoeslaken,
twee dekbedhoezen en twee kussenslopen.
Bij een kinderledikant is het een beschermhoes, een hoeslaken en
een dekbedhoes.
Op het reserveringsformulier geef je het aantal personen aan.
(Niet beschikbaar voor een bijgeplaatst koepeltentje.)

Handdoeken
Per set: Een badhanddoek 70 x 140 cm,
een handdoek 50 x 100 cm en een washandje.
Op het reserveringsformulier geef je het gewenste aantal setjes door.

Theedoeken
Per set: Twee theedoeken en een gastendoekje 30 x 50 cm.

Vrijstaande hangmat
Een gemakkelijk te verplaatsen hangmat. Een plekje voor jezelf
met een boek, of voor een dutje en zomaar wat weg te dromen.

Koepeltentje
Tweepersoons koepeltentje, naar wens ingericht met
luchtbedden, slaapzakken en hoofdkussens voor één
of twee personen.
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All-in tarief 2020
All-in tarief in euro per week,
bij een reisgezelschap tot 4 personen
weeknummers

zaterdag/
wisseldag

Safaritent

Safaritent

chalet

XL

XXL

Forester

29

11-07 / 18-07

489,-

549,-

649,-

30 / 33

18-07 / 15-08

689,-

759,-

799,-

34

15-08 / 22-08

529,-

579,-

659,-

35

22-08 / 29-08

op
aanvraag

op
aanvraag

op
aanvraag

beschikbaarheid

Inbegrepen
Bij het all-in tarief zijn inbegrepen: De reserveringskosten, het verbruik van gas, water en electriciteit,
het gebruik van de faciliteiten op het terrein, en alle overheidsheffingen (toeristentbelasting,
milieuheffing, calamiteitenfonds…).

Zaterdag - zaterdag
De tarieven, per week van zaterdag tot zaterdag, zijn afgestemd op een reisgezelschap tot 4 personen.
Voor extra personen (de vijfde en de zesde) geldt een toeslag van € 45,- p.p.p.wk.
Er zijn per accommodatie maximaal 6 personen toegestaan.
De accommodaties zijn met maximaal vijf slaapplaatsen ingericht. Je bent vrij een eigen tentje
tot 2 x 2 meter bij de accommodatie op te zetten. Bijzettentjes zijn ook te huur.
Bij aankomst voldoe je contant de borgsom van € 50,- die je bij correct opleveren van de
accommodatie bij vertrek weer retour krijgt.

Optioneel
- Schoonmaakservice, € 35,-.
Bij een accommodatie kun je huren:
- bedlinnen, € 12,50 per persoon per verblijf.
- handdoeken, € 9,50 per set per verblijf.
- theedoeken, € 7,50 per verblijf.
- kinderledikant met kinderbadje, € 15,- per verblijf. (voor kinderen tot 24 maanden)
- kinderstoel, € 10,- per verblijf.
- vrijstaande hangmat, € 19,50 per verblijf.
- tweepersoons koepeltentje, € 39,- per verblijf, incl. luchtbedden, slaapzakken en hoofdkussens.
- tijdens je verblijf de 40° was laten doen: € 5,- de was, € 4,- het drogen.

Niet
- Huisdieren en campers worden niet toegelaten.
- Het legen van chemische toiletten is niet toegestaan.
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Van reservering tot aankomst
Beschikbaarheid

Ga naar www.ambiance.eu en kijk bij “beschikbaarheid” om te zien welke accommodaties nog vrij zijn.

Reserveren
Ga naar www.ambiance.eu en vul bij “reserveren” het formulier in. Via e-mail houden we je op de
hoogte.
Voor informatie kun je bellen op nummer 0033 254 30 73 23 (nederlands gesproken).

Aanbetalen

De aanbetaling is 40% van de huursom. Deze voldoe je bij ontvangst van de factuur.
Na het voldoen van de factuur ontvang je de bevestiging.
Het resterende deel van de huursom voldoe je bij ontvangst van de factuur eind mei.
(Reserveer je op 6 mei 2020 of erna, dan voldoe je de huursom in één keer bij ontvangst van de factuur.)

Huurovereenkomst
Zodra je de huursom hebt voldaan, ontvang je de huurovereenkomst en de volledige inventarislijst met
de routebeschrijving. Via e-mail houden we je per stap op de hoogte.

Borg

Bij aankomst voldoe je contant de borgsom van € 50,- die je bij correct opleveren van de accommodatie
direct bij vertrek weer retour krijgt.

Aankomst / vertrek
De accommodatie staat vanaf zaterdag 17.00 uur klaar voor
ontvangst.
Op de zaterdag van vertrek maak je de accommodatie en de
plaats uiterlijk om 10.00 uur vrij.
Ambiance-Frankrijk-algemene-voorwaarden

Frankrijk vakantiehuis wifi Frankrijk vakantiehuis op kleine camping Frankrijk safaritent huren kindvriendelijk glamping
Frankrijk vakantiehuis parc zwembad Frankrijk vakantiehuis wifi Frankrijk domaine Frankrijk safaritent kindvriendelijk kleine camping
Frankrijk luxe huurtent kleine camping Frankrijk luxe huurtent kindvriendelijk Ambiance Crozon sur Vauvre glamping accommodaties
huurtent-kleinschalig domaine-safaritent www luxtent nl safaritent huren Frankrijk huisjes kleine camping

La reproduction des textes, plans et photos est interdite. AMBIANCE se réserve le droit de modifier la conception de ses produits et décline
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