
Bleesbruck 1, L-9359 Bastendorf Tel: +352 803134  

info@camping-bleesbruck.lu  www.camping-bleesbruck.lu  

VOORSEIZOEN  01/04 - 16/06   
HOOGSEIZOEN  17/06 – 19/08 
NASEIZOEN  20/08 – 31/10 

 

 

 

 

 

Voorseizoen/ Naseizoen 
01/04-16/06 + 20/08-31/10 

1 Persoon 2 Personen 

Plaats, Caravan, Auto               17,50 23,50 
Plaats, Tent, Moto               10% 10% 

Plaats, Tent, Wandelaar              15% 15% 

Hoogseizoen 
17/06-19/08 

1 Persoon 2 Personen 

Plaats, Caravan, Auto               20,30 29,10 
Plaats, Tent, Moto               10% 10% 

Plaats, Tent, Wandelaar              15% 15% 

  
Plaats incl. elektra 11,50 
Volwassene 8,80 
Kind (3-12 jaar) 4,20 
Hond 3,50 
Extra auto 3,00 
Extra tent 4,00 
Bezoeker per nacht 
(volwassene/kind) 

Dagtarief + 1,50€ 

Korting alleen bij reservering van een plaats  
01/05-31/05 vanaf 4 nachten → 5% korting 

01/07-22/08 7 nachten boeken = 6 betalen 

15/09-31/10 vanaf 3 nachten → 5% korting 
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RESERVERINGSVOORWAARDEN  

Reservering mogelijk: 

• Online: www.camping-bleesbruck.lu  

• Via Mail: alleen in geval van extra wensen of moeilijkheden.   info@camping-bleesbruck.lu 

• Aan de receptie 

• Wij accepteren geen telefonische reservering 

Gegevens voor de reservering: 

Wij hebben volgende gegevens nodig om de reservering af te sluiten 

• Naam 

• Adres 

• Geboorteplaats + Datum 

• Identiteitskaartnummer/Paspoortnummer 

Uw personlijke gegevens worden alleen voor statistische verwerking gebruikt en alleen voor het 

uitvoeren van uw aanvraag of reservering, gedurende een redlijke periode, bewaard. 

 

CAMPING STANDPLAATS 

1. Uw reservering is alleen geldig als u een reserveringsbevestiging per e-mail heeft 

ontvangen. De factuur wordt bij aankomst betaald. 

2. Aankomst is vanaf 14h 

3. Vertrek is tot 12h  

Late-Checkout (in de namiddag vertrekken) is mogelijk tegen een toeslag, maar laat het 

ons bij aankomst weten. 

• Bij een later vertrek wordt een toeslag van 2€ per uur in rekening gebracht. 
• Na 15h, berekenen we nog een nacht van de standplaats. 

4. Als u uw verblif wilt verlengen, laat het ons dan zo snel mogelijk weten. 

5. Vervroegd vertrek: geen terugbetaling indien u eerder vertrekt dan geboekt. 

6. De huisregels van „Camping Bleesbruck“ gelden op de camping voor elke gast en bezoeker. 

Iedereen wordt gevraagd deze na te volgen. U kunt ze vinden in de informatiebalie bij de 

ingang. 
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