Camping en vakantiedorp

De natuur maakt mooie dingen...
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De magie van Bagheera
Geniet van een uitzonderlijk microklimaat,
het hele jaar rond
Hier beleeft u pure ontspanning, ruimte en vrijheid. Al onze
accommodaties, mini-villa's, villa's, chalets, lodges, stacaravans,
staanplaatsen voor caravans en tenten staan midden in de vrije
natuur. U kunt u kiezen uit accommodaties met uitzicht op zee,
aan het water of midden in het bos!
Of u nu houdt van een actieve vakantie of juist toe bent aan een
relaxte luiervakantie, dankzij de talrijke faciliteiten op het park zal
uw vakantie onvergetelijk worden.

Geopend van 15/01/2022 tot 15/12/2022

Bagheera ligt op…
1 uur van Porto Vecchio - 1 uur van Bastia
1 uur van Corté - 1u30 van Calvi
2 uur van Ajaccio - 3 uur van Porto
GPS 42° 22'08.57'' + 9° 53'80.05''

7 goede redenen om voor Bagheera te kiezen
Een 5 km lang strand met kristalhelder water.
BASTIA

CALVI

CORTÉ

BAGHEERA

 e rust en kalmte:
D
ideaal om je batterijen op te laden.
 e ruime keuze en de kwaliteit van de
D
accommodaties, van kampeerplaatsen tot villa's
met 3 slaapkamers.
 e kwaliteit van de aangeboden diensten, zoals
D
restaurants, sportactiviteiten, concerten etc.

ALÉRIA

PORTO

Ideaal gelegen voor een verkenning van Corsica:
centraal gelegen tussen Bastia en Porto
Vecchio.
Onze zorg voor het milieu en de natuur.

AJACCIO
ECCHIO

PORTO V

 antastische ongerepte natuur op een terrein
F
van 100 hectare.
Aankomst en vertrek: elke dag van de week.

2

ONZE SERVICES

- Restaurant aan zee.
- Beach Snack - Pizzeria.
- Campingwinkel, vers brood.
- Halfpension, volpension.
- Kinderclub (juli - augustus).
- Massageruimte, Sauna.
- Avondvermaak, concerten.
- Schoonmaak indien gewenst.
- Stomerijservice
- Verhuur van kluisjes,
strandstoelen, parasols.
- Bibliotheek / WiFi.
- Wasmachine/ droogkast.
- Verhuur van koelkastjes
- Verhuur van ijskast bij uw
standplaats.
- Oplaadpaal voor elektrische
auto’s.

- Loosplaats voor campers.

ONZE ACTIVITEITEN

- Aquagym / Stretching /
Zumba.
- Fitnessparcours van 3km;
- Kinderspelen / Trampolines.
- Tennis / Ping Pong.
-M
 ultisportterrein / Beach
Volley.
- Reuze schaakspel / biljart.
- Jeux de boulesterrein.
-D
 uikcentrum op 500m van het
vakantiepark.
- Verhuur van waterfietsen,
zeekajaks, stand-up paddle
- Wandeltochten.
- Nordic Walking.
- Verhuur van mountainbikes/
auto.
-F
 itness ruimte in de open
lucht.
-S
 portieve activiteiten voor alle
leeftijden van 4 tot 77 jaar...
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Restaurants

Restaurant

Avondvermaak

Eetgelegenheden

De restaurants met zicht op zee vormen een schitterend
decor om onze heerlijke gerechten te proeven. De
restaurants zijn open van mei tot eind september.
Proef verse producten en Corsicaanse specialiteiten in
een aangename sfeer in zomerse kleuren.
In de buurt van de camping kunt u van 1 oktober tot 15 mei
op slechts enkele minuten te voet of met auto terecht in nog
veel meer restaurantjes.

Beach Snack Camping Car

Ontbijt
vanafe 12€

Half pension of volpension
HALF PENSION

VOLPENSION

PRIJZEN PER DAG IN EURO
ONDER 7 JAAR

23

40

VAN 7 T/M 11 JAAR

31

48

VANAF 12 JAAR

38

57

Maaltijd inclusief 1/4 karaf wijn en een kopje koffie.
4

Aankomst en
vertrek elke dag

ONZE ACCOMMODATIES

Lodge confort met 2 slaapkamers en badkamer (N1-N2-N3)
1-4 pers. - Oppervlakte van 32m2 - Terras 17m2

Midden in de ongerepte natuur op slechts 150 meter van de zee mer

De middenweg tussen een tent en chalet. 1 slaapkamer met een bed
van 140cm en een slaapkamer met een stapelbed van 140 en 90 cm.
Badkamer met douchecabine, wasbak en toilet. Ingerichte keuken met
2 keramische kookplaten, 1 gootsteen, 1 grote koelkast, een magnetron
en serviesgoed. 1 groot terras, met zowel zon- als schaduwplekken.
Buitenmeubilair, stoelen, 2 ligstoelen. Parkeerplaats in de buurt.

15/01 - 16/05

16/05 - 30/05

01/10 - 15/12

18/09 - 01/10

45

55

30/05 - 18/06

18/06 - 18/07

18/07 - 01/08

01/08 - 28/08

28/08 - 18/09

95

105

89

VOOR 2 PERS. IN EURO. PER DAG
85

89

PRIJS PER DAG PER EXTRA PERSOON IN EURO VANAF 3 JAAR
6

Mini Villa type A (A9-A22)

2 pers. - Oppervlakte van 20m2 - Terras 10m2

Mini villa in de vrije natuur of vlak aan zee
Een groot bed van 180cm behalve (type A9 t/m A12 bed van 140 cm).
Badkamer met haardroger, wastafel, douche, toilet. Ingerichte keuken
met gootsteen, magnetron, koelkast, kookplaat, koffiezetapparaat,
waterkoker, serviesgoed. Ruim, overdekt terras van 25m2, met een tafel,
2 stoelen en 2 ligbedden. Parkeerplaats in de buurt.

Mini villa type A met Bord de mer (A1-AB8)

2 pers. - Oppervlakte van 20/25m² - Terras 10m2

15/01 - 16/05
01/10 - 15/12

16/05 - 30/05
18/09 - 01/10

30/05 - 18/06

79

84

97

-

4

4

In 2019 volledig gerenoveerd met milieuvriendelijke
thermische isolatie en dubbel glas. Een groot bed van
180cm. Badkamer met inloopdouche, wastafel, toilet.
Ingerichte keuken met gootsteen, magnetron, koelkast,
kookplaat, waterkoker, koffiezetapparaat en serviesgoed.
Kluisje. Parkeerplaats in de buurt.

18/06 - 18/07

18/07 - 01/08

01/08 - 28/08

28/08 - 18/09

145

157

101

5

6

6

PRIJZEN PER DAG IN EURO
129

MET SUPPLEMENT VOOR BORD DE MER
5

5

Aankomst en
vertrek elke dag

ONZE ACCOMMODATIES

Mini villa type B1 (B4-B11)

2-4 pers. - Oppervlakte van 30m2 - Terras 8m2

villa in de vrije natuur op 70 m van zee
Een 2-persoons bed van 140cm en een mezzanine met twee
1-persoonsbedden 1 persoon. Badkamer met wastafel, douche en toilet.
Ingerichte keuken met magnetron, gootsteen, koelkast, kookplaat,
koffiezetapparaat, waterkoker en serviesgoed. Overdekt terras met een
tafel, 4 stoelen en 2 ligbedden. Parkeerplaats in de buurt.
15/01 - 16/05
01/10 - 15/12

16/05 - 30/05
18/09 - 01/10

30/05 - 18/06

-

85

110

18/06 - 18/07

18/07 - 01/08

01/08 - 28/08

28/08 - 18/09

148

159

114

PRIJZEN PER DAG IN EURO
132

Mini villa type B2 (B1-B3 / B12-B15)
2-5 pers. - 35m2 - Terras 10m2

Mini villa van 30m op 50m van zee
Een groot bed (van 140cm of 160cm) op de benedenverdieping voor 2
personen en 2 of 3 eenpersoonsbedden in de mezzanine. Badkamer met
douche, wastafel en toilet. Ingerichte keuken met magnetron, koelkast,
kookplaat, koffiezetapparaat, waterkoker en serviesgoed. Overdekt terras
met een tafel, 5 stoelen, 2 ligbedden. Parkeerplaats in de buurt.
15/01 - 16/05

16/05 - 30/05

01/10 - 15/12

18/09 - 01/10

30/05 - 18/06

18/06 - 18/07

18/07 - 01/08

01/08 - 28/08

28/08 - 18/09

156

166

124

PRIJZEN PER DAG IN EURO
-

89

119

138

EXTRA PERSOON
14

Inbegrepen in onze tarieven

6

(dit geldt voor al onze accommodaties)

BTW, parkeerplaats bij uw accommodatie, kinderen van 0 tot 2
jaar, sauna, multisportterrein, sportprogramma (zie de agenda),
fitnessparcours, sport- en avontuurspelletjes, kinderclub,
avondvermaak, concerten.

Aankomst en
vertrek elke dag

Mini villa type BS met 1 slaapkamer (B28-B31)
2-4 pers. - Oppervlakte van 40m2 - Terras 20m2

In de vrije natuur, op 150 meter van zee
Woonkamer met zitbank op de benedenverdieping, op de verdieping
1 King size bed (200x200cm), een bedbank en 1 eenpersoonsbed.
Badkamer met haardroger, wastafel, douche en toilet. Ingerichte
keuken met vaatwasmachine, magnetron, grote koel/vrieskast,
gootsteen, kookplaat, koffiezetapparaat, waterkoker en serviesgoed.
Overdekt terras met een tafel, 6 stoelen en 2 ligbedden. 1 hangstoel
voor 2 personen. Parkeerplaats in de buurt.
15/01 - 16/05

16/05 - 30/05

01/10 - 15/12

18/09 - 01/10

89

98

30/05 - 18/06

18/06 - 18/07

18/07 - 01/08

01/08 - 28/08

28/08 - 18/09

166

176

131

PRIJZEN PER DAG IN EURO
126

148

Villa type B confort gerenoveerd met 1 slaapkamer (B20-B23)

1-4 pers. - Oppervlakte van 60m2 - Terras 20m2

TV

Rustige ligging op 100 meter van zee
Een slaapkamer op de verdieping, airco/verwarming, een King size
bed (200x200cm) en 1 eenpersoonsbed. Woonkamer met bedbank, TV,
badkamer met inloopdouche en haardroger, apart toilet. Ingerichte keuken
met magnetron, kookplaat, grote koel-/vrieskast, gootsteen, Nespressoapparaat + elektrisch koffiezetapparaat, waterkoker, serviesgoed. Een tafel
met 4 stoelen, een tuinset en 2 ligbedden. Parkeerplaats in de buurt.
15/01 - 16/05

16/05 - 30/05

01/10 - 15/12

18/09 - 01/10

99

117

30/05 - 18/06

18/06 - 18/07

18/07 - 01/08

01/08 - 28/08

28/08 - 18/09

215

226

146

PRIJZEN PER DAG IN EURO
139

181

Beschikbaarheid, info en reserveringen op www.bagheera.fr

7

Aankomst en
vertrek elke dag

ONZE ACCOMMODATIES

Villa type C confort gerenoveerd met 1 slaapkamer (C29-C31)
2-4 pers. - Oppervlakte van 70m2 - 2 terrassen 30m2

TV

Rustige ligging op 200 meter van zee
Villa met metselwerk. Airconditioning en verwarming. Een aparte
slaapkamer met bed (200x200cm), grote woonkamer met bedbank,
TV, houtkachel (hout op de camping verkrijgbaar). Badkamer met
inloopdouche, haardroger en toilet. Ingerichte keuken met gootsteen,
vaatwasmachine, koel/vrieskast, magnetron, koffiezetapparaat,
waterkoker, kluisje. Terras met tafel, stoelen, tuinset, 2 ligbedden.
Parkeerplaats in de buurt.
15/01 - 16/05

16/05 - 30/05

01/10 - 15/12

18/09 - 01/10

30/05 - 18/06

18/06 - 18/07

18/07 - 01/08

01/08 - 28/08

28/08 - 18/09

236

246

164

PRIJZEN PER DAG IN EURO
104

131

158

198

Villa type C gerenoveerd met 1 slaapkamer (C1-C4) (C17-C28)
2-4 pers. - Oppervlakte van 40m2 - Terras 10 tot 20m²

Mini villa in de vrije natuur, op 70 tot 150m van zee
Slaapkamer met een bed van 180cm en een bedbank in het
woongedeelte. Badkamer met wasbak, douche, haardroger en toilet.
Ingerichte keuken met magnetron, koelkast, kookplaat, gootsteen,
koffiezetapparaat, waterkoker en serviesgoed (met of zonder
vaatwasmachine). Overdekt terras met 1 tafel, 4 stoelen, 1 tuinset, 2
ligbedden. Parkeerplaats in de buurt.
15/01 - 16/05

16/05 - 30/05

01/10 - 15/12

18/09 - 01/10

93

107

30/05 - 18/06

18/06 - 18/07

18/07 - 01/08

01/08 - 28/08

28/08 - 18/09

199

211

141

PRIJZEN PER DAG IN EURO

8

Niet inbegrepen in
onze tarieven

(geldig voor al onze accommodaties)

129

164

Honden dienen aangelijnd te zijn (€ 7,90 per dag). Milieubijdrage (€ 1,80 p.p/dag). Administratiekosten
(€ 31). Annuleringsgarantie (€ 30). Handdoekenverhuur (€ 9 p.p / week) een kleine en een grote
handdoek per persoon. Verhuur van lakens (€ 6 p.p/week), lakens en handdoeken worden wekelijks
verplicht vervangen. Eindschoonmaak (vanaf € 45 tot € 55 afhankelijk van het type en de staat van de
accommodatie), vuilophalen (€ 30) bij het op de staanplaats of in de accommodatie achterlaten van
huisvuil), € 300 borg per accommodatie, te voldoen per bankpas.

Aankomst en
vertrek elke dag

Villa type CS ( 1 of 2 slaapkamers) (C5-C8)
1-4 pers. - Oppervlakte van 49m2 - Terras 15/ 30m²

TV

Villa op 60m van de zee, met zeezicht

Volledig gerenoveerd in 2019, met milieuvriendelijke thermische isolatie
en dubbel glas. Woonkamer met TV, airconditioning en verwarming. 1
of 2 aparte slaapkamers met een groot bed van 180cm. Badkamer met
haardroger, inloopdouche, dubbele wastafel en toilet. Ingerichte keuken
met gootsteen, vaatwasmachine, grote koel/vriescombinatie, magnetron,
Nespresso-apparaat, elektrisch koffiezetapparaat, waterkoker, serviesgoed
en kluisje. Twee terrassen (CS met 2 slaapkamers) met een tafel en 4
stoelen, 2 ligbedden, 1 hangmat en 1 tuinset. Parkeerplaats in de buurt.
15/01 - 16/05

16/05 - 30/05

01/10 - 15/12

18/09 - 01/10

30/05 - 18/06

18/06 - 18/07

18/07 - 01/08

01/08 - 28/08

28/08 - 18/09

228

239

165

PRIJZEN PER DAG IN EURO
104

131

149

192

Villa Marina 1 slaapkamer (C13-C16)

2-4 pers. - Oppervlakte van 37m2 - Terras 30/40m²

TV

Fenomenaal uitzicht, direct aan ze
Fenomenaal uitzicht, direct aan zee uitgerust met airconditioning, 1 aparte
slaapkamer met 1 bed van 180cm en een slaapbank van 140cm in het
woongedeelte, TV. Badkamer met wastafel, douche en toilet. Ingerichte keuken
met magnetron, koelkast, oven, kookplaat, gootsteen, vaatwasmachine,
koffiezetapparaat, waterkoker en serviesgoed. Een overdekt terras en een
zeer ruim bemeten houten terras met uitzicht op zee, uitgerust met tuintafel,
4 stoelen, tuinset, hangmat en 2 ligbedden. Parkeerplaats in de buurt.
15/01 - 16/05

16/05 - 30/05

01/10 - 15/12

18/09 - 01/10

101

128

30/05 - 18/06

18/06 - 18/07

18/07 - 01/08

01/08 - 28/08

28/08 - 18/09

222

238

159

PRIJZEN PER DAG IN EURO
148

189

Beschikbaarheid, info en reserveringen op www.bagheera.fr
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Aankomst en
vertrek elke dag

ONZE ACCOMMODATIES

Villa Marina 2 slaapkamer (C37-C39)
2-4 pers. - Oppervlakte van 60m2 - Terras 20m2

Fenomenaal uitzicht, direct aan zee
Volledig gerenoveerd in 2022 met milieuvriendelijke thermische
isolatie en dubbel glas. Een grote woonkamer met airconditioning en
verwarming. 2 aparte slaapkamers met een bed van 180cm. Badkamer
met haardroger, inloopdouche, apart toilet. Ingerichte keuken met
gootsteen, vaatwasmachine, grote koel/vriescombinatie, magnetron,
oven, kookplaat, Nespresso-apparaat + elektrisch koffiezetapparaat,
waterkoker en serviesgoed. Kluisje. Ruim bemeten terras met tafel, 4
stoelen, 2 ligstoelen, hangmat en tuinset. Parkeerplaats in de buurt.
15/01 - 16/05

16/05 - 30/05

01/10 - 15/12

18/09 - 01/10

30/05 - 18/06

18/06 - 18/07

18/07 - 01/08

01/08 - 28/08

28/08 - 18/09

249

279

229

PRIJZEN PER DAG IN EURO
159

179

209

229

Villa Marina 3 slaapkamers / 2 badkamers (C9-C12)
2-6 pers. - Oppervlakte van 70m2 - Terras 20m2

Fenomenaal uitzicht, direct aan zee
Volledig gerenoveerd in 2022 met milieuvriendelijke thermische isolatie
en dubbel glas. Woonkamer met airconditioning en verwarming.
3 aparte slaapkamers met een bed van 180cm. 2 badkamers met
haardroger, inloopdouche, apart toilet. Ingerichte keuken met gootsteen,
vaatwasmachine, grote koel/vriescombinatie, oven, kookplaat,
magnetron, Nespresso-apparaat + elektrisch koffiezetapparaat,
waterkoker en serviesgoed. Kluisje. Een ruim terras met een tafel en
6 stoelen, 2 ligbedden, hangmat en tuinset. Parkeerplaats in de buurt.
15/01 - 16/05

16/05 - 30/05

01/10 - 15/12

18/09 - 01/10

169

199

30/05 - 18/06

18/06 - 18/07

18/07 - 01/08

01/08 - 28/08

28/08 - 18/09

269

299

261

PRIJZEN PER DAG IN EURO
229

Inbegrepen in onze tarieven

10

(dit geldt voor al onze accommodaties)

249

BTW, parkeerplaats bij uw accommodatie, kinderen van 0 tot 2
jaar, sauna, multisportterrein, sportprogramma (zie de agenda),
fitnessparcours, sport- en avontuurspelletjes, kinderclub,
avondvermaak, concerten.

Aankomst en
vertrek elke dag

Chalet confort 2 slaapkamers (CH79-CH89)
2-5 pers. - 35m2 - Terras 10m2

TV

In de vrije natuur, op 200m van zee

Airconditioning en verwarming, 2 aparte slaapkamers met 1 bed van
140cm of 160cm en 2 of 3 eenpersoonsbedden. Woonkamer met zitbank,
TV en kluisje. Badkamer, apart toilet. Ingerichte keuken met oven,
kookplaat, vaatwasmachine, magnetron, grote koel/vriescombinatie,
koffiezetapparaat, waterkoker, gootsteen en serviesgoed. Overdekt
terras met tafel, 4 stoelen en 1 ligbedden. Parkeerplaats in de buurt.
15/01 - 16/05

16/05 - 30/05

01/10 - 15/12

18/09 - 01/10

30/05 - 18/06

18/06 - 18/07

18/07 - 01/08

01/08 - 28/08

28/08 - 18/09

204

214

146

PRIJZEN PER DAG IN EURO
92

114

134

167

SUPPLEMENT SI BIJ BEZETTING DOOR MEER DAN 4 P.: TARIEF / PERS.
14

Chalet prestige 2 slaapkamers (CH50-CH55)

2-4 pers. - Oppervlakte van 40m2 - Terras 20m2

TV

Rustige ligging op 200 meter van zee
2 aparte kamers met een bed van 180cm en 2 eenpersoonsbedden.
Grote woonkamer met hoekbank, TV, airconditioning, verwarming
en kluisje. Ingerichte keuken met gootsteen, vaatwasmachine, grote
koel/vriescombinatie, oven, Nespresso-koffie-apparaat en elektrisch
koffiezetapparaat, waterkoker. Badkamer en apart toilet. Ruim houten
overdekt terras. Met tafel, 4 stoelen en tuinset. Parkeerplaats in de buurt.
15/01 - 16/05

16/05 - 30/05

01/10 - 15/12

18/09 - 01/10

96

134

30/05 - 18/06

18/06 - 18/07

18/07 - 01/08

01/08 - 28/08

28/08 - 18/09

225

235

164

PRIJZEN PER DAG IN EURO
167

195

Nos forfaits incluent

Beschikbaarheid, info en reserveringen op www.bagheera.fr
La TVA, le parking près de votre hébergement, les enfants de 0 à 2 ans, le sauna, le terrain multisport,
le parcours de santé, l’atelier enfant, l’animation sportive.

11

Aankomst en
vertrek elke dag

ONZE ACCOMMODATIES

Stacaravan Declic 2 slaapkamers/ 2 badkamers (MH03-MH04)

2-4 pers. - Oppervlakte van 40m2 - Terras 15m2

TV

Ideaal voor verblijf met vrienden of familie, zee op 50 tot 70m
Airconditioning en verwarming. 2 slaapkamers met elk een eigen badkamer
en toilet in elke badkamer. Woonkamer met hoekbank, TV en kluisje.
Ingerichte keuken met gootsteen, kookplaat, magnetron, grote koelkast
en koffiezetapparaat en waterkoker. Serviesgoed aanwezig. Groot terras
met tafel, 4 stoelen, tuinset en 2 ligbedden. Parkeerplaats in de buurt.
15/01 - 16/05

16/05 - 30/05

01/10 - 15/12

18/09 - 01/10

30/05 - 18/06

18/06 - 18/07

18/07 - 01/08

01/08 - 28/08

28/08 - 18/09

212

222

164

PRIJZEN PER DAG IN EURO
98

132

165

192

Stacaravan Declic 3 slaapkamers

(MH01-MH02)

2-6 pers. - 36m - Terrasse 10m
2

2

TV

Ideaal voor gezinnen, 20 tot 50m meter van het strand, met zeezicht
1 slaapkamer met een bed van 140cm en 2 slaapkamers met 2
eenpersoonsbedden. Badkamer, apart toilet. Woonkamer met hoekbank,
TV en kluisje. Ingerichte keuken met kookplaat, magnetron, grote koelkast,
koffiezetapparaat, waterkoker, gootsteen en serviesgoed. Terras met tafel, 6
stoelen, een tuinset en 2 ligbedden. Met zeezicht. Parkeerplaats in de buurt.
15/01 - 16/05

16/05 - 30/05

01/10 - 15/12

18/09 - 01/10

98

127

30/05 - 18/06

18/06 - 18/07

18/07 - 01/08

01/08 - 28/08

28/08 - 18/09

212

222

149

PRIJZEN PER DAG IN EURO

12

Niet inbegrepen in
onze tarieven

(geldig voor al onze accommodaties)

141

179

Honden dienen aangelijnd te zijn (€ 7,90 per dag). Milieubijdrage (€ 1,80 p.p/dag). Administratiekosten
(€ 31). Annuleringsgarantie (€ 30). Handdoekenverhuur (€ 9 p.p / week) een kleine en een grote
handdoek per persoon. Verhuur van lakens (€ 6 p.p/week), lakens en handdoeken worden wekelijks
verplicht vervangen. Eindschoonmaak (vanaf € 45 tot € 55 afhankelijk van het type en de staat van de
accommodatie), vuilophalen (€ 30) bij het op de staanplaats of in de accommodatie achterlaten van
huisvuil), € 300 borg per accommodatie, te voldoen per bankpas.

Aankomst en
vertrek elke dag

Stacaravan Taos Mare & Sabbia 2 slaapkamers / 2 badkamers (MH05)
1-4 pers. - Oppervlakte van 40m2 - Terras 25m2

TV

Fenomenaal uitzicht, direct aan zee
Airconditioning en verwarming. 2 slaapkamers met elk een eigen badkamer
en toilet in elke badkamer, haardroger, handdoekendroger. Woonkamer
met zitbank, TV en kluisje. Dressing. Ingerichte keuken met gootsteen,
kookplaat, vaatwasmachine, grote koelkast, waterkoker, elektrisch
koffiezetapparaat en koffiepadapparaat, serviesgoed. Groot terras met
tafel, 4 stoelen, tuinset en 2 ligbedden. Parkeerplaats in de buurt.
15/01 - 16/05

16/05 - 30/05

01/10 - 15/12

18/09 - 01/10

159

179

30/05 - 18/06

18/06 - 18/07

18/07 - 01/08

01/08 - 28/08

28/08 - 18/09

249

279

249

PRIJZEN PER DAG IN EURO
209

229

Stacaravan Key West Luce & Mare 2 slaapkamers / 2 badkamers

(MH06)

1-4 pers. - Oppervlakte van 40m - Terras 25m
2

2

Fenomenaal uitzicht, direct aan zee
Airconditioning en verwarming. 2 slaapkamers met grote kledingkast. 2
badkamers met haardroger, handdoekendroger en toilet voor iedere kamer.
Woonkamer met zitbank, USB stopcontact en kluisje. Ingerichte keuken met
gootsteen, vaatwasmachine, grote koel/vriescombinatie, kookplaat, magnetron,
koffiezetapparaat en waterkoker, serviesgoed. Ruim houten terras met tafel, 4
stoelen, 2 ligbedden, tuinset en hangmat. Parkeerplaats in de buurt.
15/01 - 16/05

16/05 - 30/05

01/10 - 15/12

18/09 - 01/10

169

189

30/05 - 18/06

18/06 - 18/07

18/07 - 01/08

01/08 - 28/08

28/08 - 18/09

259

289

259

PRIJZEN PER DAG IN EURO
219

239

Nos forfaits incluent

Beschikbaarheid, info en reserveringen op www.bagheera.fr
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Tarieven staanplaatsen
Camping 2 personen vanaf € 19,50 /nacht.
Prijs in euro per nacht.

CAMPING TARIEVEN BAGHEERA 2022
15/01 - 21/05
28/09 - 15/12

21/05 - 17/06
17/09 - 28/09

17/06 - 13/07
27/08 - 17/09

13/07 - 27/08

PAKKETPRIJS STAANPLAATS. 2 PERS.

19,50

24,50

32,50

39

PAKKETPRIJS STAANPLAATS. 1 PERS.

14,50

19

22

30

5,50

ELEKTRICITEITSAANSLUITING 10A
SUPPLEMENT LIGGING AAN ZEE 1E LIJN

5,30

7,50

8,80

9,90

SUPPLEMENT LIGGING AAN ZEE 2E OF 3E LIJN

2,20

3,30

3,90

5

KIND 16 - 24 JAAR

4

6

8,50

13

KIND 8 - 15 JAAR

3

5

5,20

6,30

KIND 3 - 7 JAAR (gratuit*)

1,50

2

3,50

3,80

EXTRA TENT

0

0

5,20

6,20

EXTRA AUTO, MOTOR OF AANHANGER

4,20

4

5,70

6,30

7

KOELKAST OP DE STAANPLAATS (VANAF 3 NACHTEN)
WAARBORG KOELKAST

3,50

4

4,50

4,90

HONDEN AAN DE LIJN (MAX. 2)

3

3,90

4,90

6,80

HALF PENSION (DAG / PERS.)

Volwassenen (vanaf 12 jaar) € 38 / 7 - 11 jaar € 31 / jonger dan 7 jaar € 23

VOLPENSION (DAG / PERS.)

Volwassenen (vanaf 12 jaar) € 57 / 7 - 11 jaar € 48 / jonger dan 7 jaar € 40

NIET INBEGREPEN IN DE PAKKETPRIJS:
Milieubijdrage (€ 1,15 p.p/dag), reserveringskosten € 31,
annuleringsgarantie (optioneel) € 30.
WINTERSTALLING
€ 350 per jaar (vervoer van de caravan op verzoek
mogelijk, € 40 heen en terug).

INBEGREPEN IN DE PAKKETPRIJS:
Een standplaats voor een tent met een auto of 2
motoren.
Een standplaats voor een caravan met een auto.
Een standsplaats voor 1 camper, water, toiletpapier,
BTW, kinderen van 0 tot 2 jaar, een klein extra tentje,
sauna, fitnessparcours, kinderclub, sportactiviteiten,
avondvermaak, concerten.

*Kinderen van 3 tot 7 jaar gratis verblijf tussen 15/01 en 04/07 en vanaf 29/08, exclusief supplement, aanbieding niet geldig in combinatie met andere
aanbiedingen. Voor een aaneengesloten verblijf van 7 nachten. **Elektriciteit verplicht op standplaatsen in 1e, 2e / 3e lijn (lijn I - J - K en L van L25 tot L30).

Camping Aanbiedingen
-15%
-20%
-30%
14

Voor alle verblijven van 10 tot 16
aaneensluitende nachten.

Tussen 15/01 en 04/07 en na 29/08.

Voor alle verblijven van 17 tot 34
aaneensluitende nachten.
Tussen 15/01 en 04/07 en na 29/08.

-10%
6=7

Grote gezinnen. Minimaal 7 aaneensluitende nachten,
op vertoon van identiteitsbewijs.
2 volwassenen + 3 of meer kinderen.
Vanaf 7 nachten, 1 nacht gratis.
Tussen 15/01 en 21/05 en van 28/09 tot 15/12.

Voor alle verblijven vanaf 35 aaneensluitende
nachten of langer.
Tussen 15/01 en 04/07 en na 29/08.
Aanbieding niet geldig in combinatie met andere aanbiedingen. Afhankelijk van beschikbaarheid.

Algemene verkoopvoorwaarden
ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN
1. Deze algemene voorwaarden beheersen van
rechtswege de contractuele relatie inzake de verkoop van
verblijven. De klant verklaart kennis te hebben genomen
van deze algemene voorwaarden.
RESERVERINGSVOORWAARDEN
2. Prijs en betaling van het verblijf
De prijs van het verblijf luidt in euro, inclusief BTW. Het
saldo van het verblijf dient te worden voldaan uiterlijk
1 maand voor de eerste huurdag. Betaalmiddelen : Visa,
Mastercard, American Express, Contant, Overboeking.
3. Reservering wijzigen
Voortijdig vertrek of late aankomst geeft geen recht
op terugbetaling, het totaalbedrag van het verblijf blijft
verschuldigd. Dit geldt voor zowel de camping als de
accommodaties.
4. Specifieke annuleringsvoorwaarden tijdens de Covid-19
pandemie: in geval van annulering of no-show.
Voorwaarden en bepalingen: Zonder Annuleringsgarantie
Meer dan 16 dagen voor de check-in: 30% van het totale
bedrag van het verblijf + € 31 administratiekosten zullen
worden ingehouden.
Minder dan 16 dagen voor de check-in: het totale
bedrag van het verblijf zal worden ingehouden + 31€
administratiekosten
Voorwaarden: met afsluiting Annuleringsgarantie
U kunt uw verblijf zonder kosten wijzigen en uitstellen.
In geval van annulering zullen alle betaalde bedragen
aan u worden terugbetaald, met uitzondering van
de reserveringskosten (€ 31) en het bedrag van de
annuleringsgarantie (€ 30).
In geval van annulering door de onderneming die het
centrum beheert, behalve in geval van overmacht,

zullen alle betaalde bedragen aan de klant worden
terugbetaald. Reserveringen worden gedaan voor
een type accommodatie en niet voor een specifiek
bungalownummer. Tussen het moment van reservering en
de check-in kan het toegewezen accommodatienummer
dus gewijzigd worden.
5. Herroeping
De wettelijke bepalingen betreffende het herroepingsrecht
bij verkoop op afstand van de consumentenwetgeving zijn
niet van toepassing op toeristische diensten (artikel L.12120-4 van de consumentenwetgeving). Voor reserveringen
van een verblijf op het Domaine de Bagheera kan de klant
zich dus niet beroepen op een herroepingsrecht.
6. Huisdieren
Honden zijn toegestaan op het Domaine de Bagheera,
mits aangelijnd. Ruim uitwerpselen van uw viervoeter altijd
op.
INTERNE REGLEMENT
Zoals vereist door de wet, bent u verplicht zich aan
ons campingreglement te houden. Dit reglement is
gedeponeerd bij de prefectuur en opgehangen bij onze
receptie. U kunt er een kopie van opvragen. De directie
behoudt zich het recht voor de toegang te ontzeggen
aan alle personen die zich niet volgens deze naturisten
criteria gedragen of handelen. Het hele strand is het
exclusieve domein voor naturisten, uitgezonderd het
strand aan de zuidzijde van het restaurant Bagheera. De
naaktheidsvereiste geldt niet voor kinderen of tieners
indien zij dit bezwaarlijk vinden. In de Bar-Restaurant
en Self-Service bent u gekleed. Foto's en films zijn niet
toegestaan zonder toestemming van de personen die
gefotografeerd of gefilmd worden. De directie behoudt
zich het recht voor om in geval van overtreding de

beelddrager in beslag te nemen.
Voor de accommodatie is de check-in vanaf 16.00 uur en
de check-out uiterlijk om 10.00 uur.
Voor de camping is de check-in vanaf 12 uur en de checkout uiterlijk om 12 uur.
Toegang tot het terrein is mogelijk vanaf 8 uur 's morgens
tot het einde van de dag.
De maximum snelheid op het terrein is 10 km/u. Tussen
23.00 en 7.00 uur is gemotoriseerd verkeer op het terrein
verboden, gelieve te parkeren op de parkeerplaats bij de
ingang.
Lawaai/drukte: vermijd vanaf 22.00 uur elk geluid dat uw
buren zou kunnen storen (motor, televisie, radio, enz.).
Complete stilte tussen 23.00 en 7.00 uur.
VERZEKERING
Het is de verantwoordelijkheid van de gast om een
verzekering af te sluiten. Domaine de Bagheera
is niet aansprakelijk voor diefstal, brand, slechte
weersomstandigheden, incidenten die onder de
burgerlijke aansprakelijkheid van de gast vallen, in geval
van schade door vallende takken, natuurrampen, of in
geval van diefstal door inbraak en glasbreuk.
GESCHILLEN
In geval van een geschil met onze organisatie, kunt u als
volgt contact met ons opnemen
• Schriftelijk per aangetekende post met
ontvangstbevestiging aan de directie van het vakantiepark
• Stuur een kopie van deze brief naar de klantendienst op
het volgende adres: bagheera@bagheera.fr
Mocht u niet u tevreden zijn met het antwoord, kunt u
contact opnemen met de Ombudsman voor Toerisme en
Reizen. Contactgegevens en contactmogelijkheden op
www.mtv.travel

to op
Uw huurau

tis
gbrooa
tticket

Sereniteitspakket

Vanaf

305 €w/eek

U heeft gekozen voor Corsica, wij
zorgen ervoor dat u Corsica in al
haar facetten kunt ontdekken!

pers. pr

SERENITEITSPAKKET ONTDEK CORSICA

PRIJS PER PERSOON, MINIMAAL 2 PERS.
1 WEEK + HUURAUTO
2 WEKEN + KAARTJE VOOR DE BOOT
HALF PENSION 1 WEEK / PERS.

15/01 - 15/05
16/10 - 15/12
305
548

15/05 - 30/05
26/09 - 16/10
415
699

259

30/05 - 13/06
12/09 - 26/09
499
866

13/06 - 06/07
30/08 - 12/09
566
1 004

Basisprijs in euro, voor 2 personen. Onder voorbehoud van beschikbaarheid van bootticket en huurauto. Verblijf tussen de vermelde data,
met uitzondering van aankomst en vertrek op zaterdag en zondag. Kan niet worden gecombineerd met andere aanbiedingen.

- Villa type C gerenoveerd voor 2 personen
- Gratis huurauto (vanaf verblijf van 7 nachten of meer)

Af te halen op de luchthaven van Bastia. Onbeperkt aantal
kilometers. Vergeet niet om ons uw aankomst- en vertrektijd op
de luchthaven door te geven.

- Villa type C gerenoveerd voor 2 personen
- Boottickets en havenbelasting (verblijf van 14 nachten of meer)

Vanaf Nice, Toulon en Italië, Savona, Livorno.
Voor 2 personen met voertuig heen en terug (zonder slaapcabine)
voor nachtelijke overtochten.

Accommodaties Aanbiedingen
-15%
-20%
-30%

Voor alle verblijven van 10 tot 16
aaneensluitende nachten.

Tussen 15/01 en 04/07 en na 29/08.

Voor alle verblijven van 17 tot 34
aaneensluitende nachten.
Tussen 15/01 en 04/07 en na 29/08.

Voor alle verblijven van 35 of meer
aansluitende nachten.
Tussen 15/01 en 04/07 en na 29/08.

Super
Confort

Tot € 329 korting per week.
Al onze accommodaties (behalve de Marina’s en de 1e
lijns) tegen Type A prijs.
Tussen 15/01 en 20/05 en na 01/10 voor een verblijf van minimaal
7 aaneengesloten nachten.

3=4

Vanaf 4 nachten, 1 nacht gratis.

6=7

Vanaf 7 nachten, 1 nacht gratis.

Tussen 15/01 en 27/05 en na 25/09.

Tussen 15/01 en 27/05 en na 25/09.

Aanbieding niet geldig in combinatie met andere aanbiedingen. Afhankelijk van beschikbaarheid.
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Hoe bereikt u Bagheera ?

1 uur van Porto Vecchio - 1 uur van Bastia
1 uur van Corté - 1u30 van Calvi
2 uur van Ajaccio - 3 uur van Porto

Met de bus

Les Rapides Bleus
www.rapides-bleus.com
(Lijn Bastia-Porto Vecchio) halte Bagheera.

Met een huurauto

Wij kunnen de volgende sites aanbevelen
www.rentalcars.com en
www.corsicarent.com

Met de taxi

Informeer bij ons voor de tarieven.

Ferrymaatschappijen
Corsica Ferries
www.corsica-ferries.fr
+33 (0)4 95 32 95 95
Corsica Linea
www.corsicalinea.com
+33 (0)4 95 29 66 71
Moby
www.mobylines.fr
+33 (0)4 95 34 84 94
La Méridionale
www.lameridionale.fr
+33 (0)9 70 83 20 20

Of rechtstreeks bij E.Leclerc Alistro
www.location.leclerc choix «San Giuliano»
Tel.: +33 (0)4 95 38 80 24

Vliegmaatschappijen

Met de auto

Luchthaven van Bastia
bastia.aeroport.fr - +33 (0)4 95 54 54 54

Vanuit Bastia
Richting Bonifacio. Na Moriani-strand:
Bravone en vervolgens 3 km linksaf.

GPS 42° 22'08.57'' + 9° 53'80.05''

Ecologie, burgerschap, solidariteit
Zorg voor het milieu, daar gaat het bij ons om, en dat al
vanaf het allereerste begin: handmatige kap, ongemaaide
inheemse vegetatie, gebruik van biologische producten,
keuze voor elektrische auto's, verwarming op zonneenergie. We willen we ons solidair tonen door dagelijks

milieuvriendelijke praktijken toe te passen, zoals geen
water verspillen, geen sigarettenpeuken en kauwgom
op de grond gooien, en zuinig zijn met huishoudelijke
producten. In de hoop dat we als burgers op een dag een
schone planeet kunnen delen.

BAGHEERA 20230 BRAVONE, Corse, France
Tel : +33 (0)4 95 38 80 30 - +33 (0)6 20 65 28 33- Email : bagheera@bagheera.fr - www.bagheera.fr

E.S.E COMMUNICATION - Tél. 04 94 67 06 00 - www.ese-communication.com

Bagheera ligt op…

