
CAMPING BELLEVUE *** 

BESCHRIJVING EN RESERVERINGSVOORWAARDEN 

SARL CAMPING BELLEVUE 

68 Boulevard du Littoral 

22410 Saint Quay Portrieux 

Toeristische classificatie: 3 sterren sinds 11 oktober 2021 

166 staanplaatsen - 18 stacaravans 

SIRET - 522 091 875 000 16 

Tel - 02 96 70 41 84 

Email – info@campingbellevue.net

Website - www.campingbellevue.net 

Open van 29 april tot 18 september 2023 

Onthaal geopend van 8.00 uur tot 13.30 uur en van 14.00 uur tot 20.30 uur. 

Geografische ligging van de camping 

De camping ligt aan de kust en langs de GR34 wandelroute en biedt een panoramisch 

uitzicht over de baai van Saint Brieuc en de Saint Quay eilanden. 

Activiteiten en diensten 

Zwembad, speeltuinen, volleybalveld, tafeltennistafels, tafelvoetbal, televisiekamer, 

petanquebaan, gratis wifi op de hele camping, sanitair, kruidenierswinkel, brooddepot, 

wasmachine, droger, wasdroger, strijkkamer, service-gebied voor campers. 

In de buurt 

Ter plaatse te ontdekken: Nummer 1 jachthaven in diepwater in Noord-Bretagne, de oude 

haven, 5 toegankelijke fijne zandstranden, het pad van Les Douaniers. 

Verder: De kust van Goëlo, de kliffen van Plouha, het eiland van Bréhat. 

Afstanden van de camping 

- Stadscentrum, stranden en VVV-kantoor: 800 m

- Dichtstbijzijnde supermarkt: 1 km

- Jachthaven: 2 km

- Treinstation en busstation (Tibus) 30 km - Saint Brieuc

HUURACCOMMODATIES 2023 

Starcaravan 4 personen 26m2 

IRM, Sun Roller, Trigano et Rapidhome 

Prijs per week 

29/04 ► 03/06 € 310 

03/06 ► 01/07 € 360 

01/07 ► 08/07 € 460 

08/07 ► 15/07 € 600 

15/07 ► 29/07 € 640 

29/07 ► 12/08 € 670 

12/08 ► 19/08 € 600 

19/08 ► 26/08 € 460 

26/08 ► 18/09 € 360 

Verblijf van 3 nachten in 

april en mei 
200 € (€ +40 per extra nacht) 

Verblijf van 3 nachten in 

juni en september 
220 € (€ +50 per extra nacht) 

Toeristenbelasting per volwassene en per dag: € 0,50 



Beschrijving van de stacaravan 
 

 
Mobiele vrijetijdswoning - Bouwjaar: van 2013 tot 2021 

Oppervlakte (exclusief terras) - 26 m2 en Maximale capaciteit - 4 personen 

Accommodatie niet toegankelijk voor personen met beperkte mobiliteit 

Indeling 

- Een slaapkamer met 1 bed van 140x190 en een slaapkamer met 2 bedden van 90x190. 

- Dekbedden en kussens voorzien. 

- Keuken: Televisie, gasfornuis, magnetron, koelkast, keukengerei, serviesgoed, 

elektrisch koffiezetapparaat, elektrische verwarming. 

- Sanitair: douche, wastafel, apart toilet. 

- Terras met tuinmeubelen. 

Aanvullende diensten voor huuraccommodaties 

- Water, elektriciteit (10 ampère) en gas inbegrepen in de huurprijs. 

- Beddengoed en handdoeken niet aanwezig. 

- Kinderstoel en paraplubed beschikbaar op aanvraag. 

Huurvoorwaarden 

De reservering moet worden gemaakt door een bekwaam persoon, is strikt persoonlijk en 

kan niet worden overgedragen aan een derde. Het wordt pas definitief na betaling van een 

aanbetaling van 25% van het totale bedrag van het verblijf. Het saldo moet worden 

betaald op de dag van aankomst. 

In juli en augustus zijn de aankomsten uitsluitend op zaterdag van 16.00 uur en de 

vertrekken de volgende zaterdag uiterlijk om 10.00 uur. Er wordt geen korting toegekend 

voor vervroegd vertrek of late aankomst. In geval van een niet gemelde vertraging wordt de 

huuraccommodatie 24 uur na de verwachte aankomstdatum beschikbaar en wordt de 

aanbetaling ingehouden. 

U zult gevraagd worden om een borg van € 270 te betalen bij aankomst: € 200 voor alle 

apparatuur en € 70 voor schoonmaakkosten. De accommodatie moet worden 

geretourneerd in dezelfde schone staat als bij aankomst. Anders zal de borgsom van € 70 

worden ingehouden. 

Annulering 

€ 30 administratiekosten van de borg ingehouden in geval van annulering. Het verzoek tot 

annulering dient per aangetekend schrijven te worden ingediend. Indien de annulering 

minder dan 45 dagen voor de geplande aankomstdatum plaatsvindt, wordt de aanbetaling 

ingehouden. 

STAANPLAATSEN 2023 
 

Prijs per nacht 
 

29 april ►8 juli 
 

08 juli ►26 aug 
 

26 aug ►18 sept 

Volwassene € 5,50 € 7,00 € 5,50 

Kind tot 9 jaar € 3,50 € 4,00 € 3,50 

Staanplaats 100 m2 € 8,00 € 10,50 € 8,00 

Elektriciteit 6 ampère € 4,50 € 4,50 € 4,50 

Dier gratis gratis gratis 

Toeristenbelasting per volwassene en per dag: € 0,50 

Reserveringsvoorwaarden 

De reservering van een staanplaats moet worden gemaakt door een bekwame persoon, is 

strikt persoonlijk en kan niet worden overgedragen aan een derde. Het wordt pas definitief 

na betaling van een aanbetaling van € 50. Het saldo moet worden betaald op de dag van 

aankomst. 

De staanplaatsen moeten voor 12.00 uur verlaten zijn. Anders wordt een extra dag in 

rekening gebracht. 

Breng de camping op de hoogte in geval van late aankomst. Anders wordt de reservering 

geannuleerd en zal de camping de volgende dag de staanplaats terug aanbieden. 

Annulering 

Elk verzoek tot annulering dient per aangetekend schrijven te worden ingediend. Indien de 

annulering minder dan 15 dagen voor de geplande aankomstdatum plaatsvindt, wordt de 

aanbetaling ingehouden. 

Reglement 

Elke kampeerder is verplicht zich te houden aan de regels en reglementen die bij de ingang 

van de camping zijn geplaatst. Personen jonger dan 18 jaar mogen niet alleen op de 

camping verblijven. Zij moeten vergezeld worden door een verantwoordelijke meerderjarige 

of wettelijke vertegenwoordiger. 

Onze aansprakelijkheidsverzekering: Allianz. 

Onze bemiddelaar consumentengeschillen


