Mas Lafayette – Gites en Tarieven
Korte beschrijving van de Gîtes:

Gite Cévenol
Max. voor 5 personen:
•
•
•
•
•
•
•

Ruime tweepersoonskamer met
kinderbedje
Kinderkamer met stapelbed en
eenpersoonsbed
Ingerichte keuken (met vaatwasser) met
eethoek
Zitruimte in overdekte patio
Badkamer met douche, toilet en lavabo
Eigen privé-terras met barbecue
Er is een gemeenschappelijke
wasmachine voorzien

http://www.maslafayette.com/nl/gites/gite_cevenol.html

Gite Hérault
Max. voor 12 personen:
•
•
•
•
•
•
•

3 Ruime tweepersoonsbed en stapelbed
Kinderkamer met stapelbed en
eenpersoonsbed
1 badkamer met douche, toilet en
lavabo
1 badkamer met gezinsbad, toilet en
lavabo en wasmachine
Ingerichte keuken (met vaatwasser) met
eethoek
Ruim salon
Eigen privé-terras met barbecue

http://www.maslafayette.com/nl/gites/gite_lozere.html

Gîte Lozère
Max. voor 8 personen:
•
•
•
•
•
•
•

2 Ruime tweepersoonskamer met
kinderbedje
Ruime Kinderkamer met 4
eenpersoonsbedden
Ruime badkamer met dubbel douche en
2 lavabo’s
afgesloten toilet
Ingerichte keuken (met vaatwasser) met
eethoek Zitruimte
Eigen privé-terras met barbecue
Er is een gemeenschappelijke
wasmachine voorzien

http://www.maslafayette.com/nl/gites/gite_herault.html
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Mas Lafayette – Tarieven

We horen het u reeds denken: 'Wat kost een verblijf in Mas Lafayette'?
Hieronder geven we een kort overzicht van onze tarieven.
Weektarieven: (*)
Gîte Cévenol
Gîte Lozère
Gîte Herault

Hoogseizoen(**)
800 euro/week
1000 euro/week
1400 euro/week

Laagseizoen
700 euro/week
800 euro/week
1000 euro/week

(*) Deze prijzen zijn berekend exclusief verbruikskosten voor water en
elektriciteit en bedragen 40€ voor de Gîte Cévenol, 50€ voor de Gîte
Lozère en 70€ voor de Gîte Hérault. Voor het poetsen van de gîtes
betaalt u 40 euro voor de Gîte Cévenol, 50 euro voor de Gîte Lozere en
70 euro voor de Gîte Hérault.
(**) Hoogseizoen: 01/07 - 31/08 ; Paasvakantie ; Kerstvakantie ;
Herfstvakantie ; Krokusvakantie
Prijzen geldig vanaf januari 2015 onder voorbehoud van wijzigingen of
drukfouten. BE 40.7384.0326.2263
http://www.maslafayette.com/nl/gites/tarieven.html

Praktische Info
In principe wordt gehuurd van zaterdag tot zaterdag. In het laagseizoen
(april, mei, juni, september en oktober) kan in overleg afgeweken worden
van deze regeling.Op zaterdag tussen 10.00 en 15.00 worden de gîtes
gepoetst. Nieuwe gasten kunnen hun gîte pas betrekken als die volledig is
gepoetst. Onze gasten dienen zelf te zorgen voor linnengoed:
handdoeken, kussen- en hoesovertrek en donsovertrek.
Wijze van betaling
Bij de huur van de gîtes vragen we een voorschot te storten op ons
rekeningnummer (BE 40.7384.0326.2263) binnen de 14 dagen na
reservatie. Pas dan is uw reservatie bevestigd! Het voorschot bedraagt
200€ voor de Gîte Cévenol, 300€ voor de Gîte Lozère en 400€ voor de
Gîte Hérault.
Het saldo wordt voor aankomst in Frankrijk ook betaald per overschrijving.
Bij annulatie wordt het voorschot niet terugbetaald
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