Domaine Las Brugues
Prijzen Gîtes 2022:
Gîte du métayer
max. 6 personen
weekend
week
2 nachten

Gîte terrefort
max. 5 personen
weekend
week
2 nachten

Gîte caussanel
Gîte boulbène
max. 4 personen
max. 3 à 4 personen
weekend
weekend
week
week
2 nachten
2 nachten

01-01 tot 01-07

490 €

180 €

420 €

160 €

385 €

150 €

350 €

130 €

flexibel (min. 2 nachten)

02-07 tot 08-07

875 €

n.v.t

840 €

n.v.t

700 €

n.v.t

455 €

n.v.t

flexibel (min. 7 nachten)

09-07 tot 26-08

1 015 €

n.v.t

980 €

n.v.t

840 €

n.v.t

490 €

n.v.t

zaterdag (min. 7 nachten)*

27-08 tot 31-12

490 €

180 €

420 €

160 €

385 €

150 €

350 €

130 €

flexibel (min. 2 nachten)

Dag van aankomst
en vertrek
(min. aantal nachten)

* voor gîte boulbène is steeds flexibele aankomst en vertrekdag mogelijk

overige informatie
Er is een gratis draadloos WIFI netwerk beschikbaar in al onze gîtes
Bed-badlinnen en keukenhanddoeken zijn inbegrepen in de prijs en worden wekelijks verschoond. (1 grote en 1 klein handdoek per persoon)
Hoewel wij grote dierenvrienden zijn laten we geen huisdieren toe in onze gîtes
Wasmachine staat tot je beschikking : 4,00 € per machine, per keer. (gîte du métayer en gîte terrefort hebben een eigen wasmachine inbegrepen in de
prijs)
Al onze gîtes zijn rookvrij
Helaas beschikken wij niet over pin- en/of creditcard faciliteiten
De waarborgsom bedraagt 250 € contant te voldoen bij aankomst.
kinderbedje en -stoel, babybadje en- relax gratis ter beschikking. Gelieve dit te melden bij de reservatie.
Basis startpakket is aanwezig: Toiletpapier, keukenrol, huisvuilzakken, vaatwastabletten, afwasmiddel, huishoudfolie, filters voor de koffiezet, zout en
peper, keukenlinnen, vaatdoek en schuursponsje.

Reserveren
Reserveren kan eenvoudig via mail
of direct online via de website

info@lasbrugues.fr
www.lasbrugues.fr

Annuleren
Zie de algemene voorwaarden.
Extra's: eten en drinken (reserveren is noodzakelijk)
Cassoulet op zatedag: 22 € per persoon, kinderen van 3 tot 12 jaar: 10 € per kind (drank inbegepen).
Barbecue een keer in de week: 29 € per persoon, Kinderen van 3 tot 12 jaar: 12 € per kind. (drank inbegrepen)
Pizza 1 keer in de week: 17 € per persoon, Kinderen van 3 tot 12 jaar: 10 € per kind. (drank inbegrepen)
Mocht je nog vragen hebben, neem dan gerust contact met ons op: +33 (0)4 68 23 43 11
Wij kijken er naar uit jullie in Saint-Papoul te mogen ontvangen,

Domein Las Brugues
Route de Lasbordes – 11400 Saint Papoul – Frankrijk
SIRET 493 975 460 00012 – TVA FR65493975460
Tel. : 0033/(0)4.68.23.43.11 – E-mail : info@lasbrugues.fr– Web site : http://www.lasbrugues.fr

