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    Camping Prairies de la Mer
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bj riviera     ferie

Hele BJ Riviera-teamet 
er dedikeret til din ferie

Vi er glade for at kunne presentere vores parb-
nerskab med Marino Mobilhomes for at skabe 
DSOne Vacances group vores kontor vil befinde 
sig på plads nr 1761 (Marino Mobilhomes).
Vores mobil homes er placeret på  Prairies de la 
mer, som er en af de bedste  campingpladser 
på cote d’azur, i hjertet af Saint Tropez bugten, 
kun et stenkast fra Port Grimaud, Rivieraens lille 
venedig. 

Lad dig friste af et ferieophold i Sydfrankrig på 
en  campingplads ved havet..

Faciliteter på
pladsen

• To supermarkeder
• Bageri
• Vaskeri
• Aviskiosker
• karrusel og mini Tivoli
• Iskiosker
• Mini markeder
• Frisørsalon
• Excoursions kontor
• Restauranter
• Fastfood muligheder
   for enhver smag.
• Diskotek
• Spa

Aktiviteter for
hele familien
• Bueskydning
• Beach volley
• Vand gymnastik
• Bordtennis
• 3 tennisbaner
• Små konkurrencer
• Børneklub
• Fodboldbane med
• kunstgræs
   Scooter og cykel
   udlejning

• Introduktion til ridning

Paa Stranden
• Udlejning af solsenge
• Windsurfing
• Vandski
• Dykning
• Sejling
• Jetski, Vandcykler
• Paragliding

Aften underholdning
• Tre barer, Live musik
    Storskærms tv
• Live cabaret
• Tema aftener 
• Natklub

En hel landsby dedikeret til din ferie oplevelse



Air condition
Fuldt udstryret køkken 
Ovn 
Brødrister
Microovn
Køleskab
Fryser
El keddel
Kaffemaskine
Nespresso kaffemaskine
Strygejern og strygebræet 
Fladskærms TV Bad og toilet
Udendørsmøbler
2 solsenge 
Gas grill
Trae terrasse
Flisebelagt terrasse

Sengestørrelser : ekenl 80 x 190
                     dobbelt 140 x 190

30 - 07 (40)

07 - 15 (41)

245
245

01 - 08 (14)

08 - 15 (15)

15 - 22 (16)

22 - 29 (17)

01 - 08 (27)

08 - 15 (28)

15 - 22 (29)

22 - 29 (30)

315
315
315
315

700
1190
1295
1295

29 - 06 (18) 

06 -  13 (19) 

13 -  20 (20)

20 - 27 (21) 

27 - 03 (22)

420
560
525
525
490

29 - 05 (31) 

05 - 12 (32)

12 - 19 (33)

19 - 26 (34)

26 - 02 (35)

1505
1505
1505
1155
770

03 - 10 (23)

10 - 17 (24)

17 - 24 (25)

24 - 01 (26)

02 - 09 (36) 

09 -  16 (37)

16 -  23 (38)

23 - 30 (39)

595
595
700
700

630
490
350
245

hd

Inventarliste

Exotique 2   25m2

4 PErSonEr        2VærElSEr       BADEVærElSEr   

Pris HARLEY DAVIDSON 11/05 - 14/05
Min 3 nætter ............................................................................................. 130E pr nat

5

Inventarliste

Pris HARLEY DAVIDSON 11/05 - 14/05
Min 3 nætter ............................................................................................. 130E pr nat

Family Tropez 25m2

4 PErSonEr        2VærElSEr       BADEVærElSEr   

Air condition
Fuldt udstryret køkken 
Ovn 
Brødrister
Microovn
Køleskab
Fryser
El keddel
Kaffemaskine
Nespresso kaffemaskine
Strygejern og strygebræet 
Fladskærms TV Bad og toilet
Udendørsmøbler
2 solsenge 
Gas grill
Trae terrasse / Flisebelagt

Sengestørrelser : ekenl 80 x 190
                     dobbelt 140 x 190

30 - 07 (40)

07 - 15 (41)

210
210

01 - 08 (14)

08 - 15 (15)

15 - 22 (16)

22 - 29 (17)

01 - 08 (27)

08 - 15 (28)

15 - 22 (29)

22 - 29 (30)

280
280
280
280

665
1155
1190
1190

29 - 06 (18) 

06 -  13 (19) 

13 -  20 (20)

20 - 27 (21) 

27 - 03 (22)

385
525
490
525
490

29 - 05 (31) 

05 - 12 (32)

12 - 19 (33)

19 - 26 (34)

26 - 02 (35)

1470
1470
1470
1050

700

03 - 10 (23)

10 - 17 (24)

17 - 24 (25)

24 - 01 (26)

02 - 09 (36) 

09 -  16 (37)

16 -  23 (38)

23 - 30 (39)

560
560
665
665

595
455
280
210

h

4
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PRISER per uge

Okt

April Juli

Maj

Juni

Sept

Aug

     UGE FRA OG TIL, PRISER I €      UGE FRA OG TIL, PRISER I €

PRISER per uge

Okt

April Juli

Maj

Juni

Sept

Aug

     UGE FRA OG TIL, PRISER I €      UGE FRA OG TIL, PRISER I €



Air condition
Fuldt udstryret køkken 
Ovn 
Brødrister
Microovn
Køleskab
Fryser
El keddel
Kaffemaskine
Nespresso kaffemaskine
Strygejern og strygebræet 
Fladskærms TV Bad og toilet
Udendørsmøbler
2 solsenge 
Gas grill
Trae terrasse
Flisebelagt terrasse

Sengestørrelser : ekenl 80 x 190
                     dobbelt 160 x 190

Air condition
Fuldt udstryret køkken 
Ovn 
Brødrister
Microovn
Køleskab
Fryser
El keddel
Kaffemaskine
Nespresso kaffemaskine
Strygejern og strygebræet 
Fladskærms TV Bad og toilet
Udendørsmøbler
2 solsenge 
Gas grill
Trae terrasse
Flisebelagt terrasse

Sengestørrelser : ekenl 80 x 190
                     dobbelt 140 x 190

lodge Confort 32m2

4 PErSonEr        2VærElSEr       BADEVærElSEr   

Inventarliste

Pris HARLEY DAVIDSON 11/05 - 14/05
Min 3 nætter ............................................................................................. 160E pr nat

76

30 - 07 (40)

07 - 15 (41)

280
280

01 - 08 (14)

08 - 15 (15)

15 - 22 (16)

22 - 29 (17)

01 - 08 (27)

08 - 15 (28)

15 - 22 (29)

22 - 29 (30)

350
350
350
350

770
1225
1400
1400

29 - 06 (18) 

06 -  13 (19) 

13 -  20 (20)

20 - 27 (21) 

27 - 03 (22)

455
595
560
560
525

29 - 05 (31) 

05 - 12 (32)

12 - 19 (33)

19 - 26 (34)

26 - 02 (35)

1575
1575
1575
1225

805

03 - 10 (23)

10 - 17 (24)

17 - 24 (25)

24 - 01 (26)

02 - 09 (36) 

09 -  16 (37)

16 -  23 (38)

23 - 30 (39)

630
630
770
770

700
595
385
280

hd

30 - 07 (40)

07 - 15 (41)

315
315

01 - 08 (14)

08 - 15 (15)

15 - 22 (16)

22 - 29 (17)

01 - 08 (27)

08 - 15 (28)

15 - 22 (29)

22 - 29 (30)

385
385
385
385

805
1295
1645
1645

29 - 06 (18) 

06 -  13 (19) 

13 -  20 (20)

20 - 27 (21) 

27 - 03 (22)

490
630
560
595
560

29 - 05 (31) 

05 - 12 (32)

12 - 19 (33)

19 - 26 (34)

26 - 02 (35)

1785
1785
1785
1365
840

03 - 10 (23)

10 - 17 (24)

17 - 24 (25)

24 - 01 (26)

02 - 09 (36) 

09 -  16 (37)

16 -  23 (38)

23 - 30 (39)

630
665
805
805

735
665
455
315

hd

LOGGIA 2 2016

1000 W

bras TV MO

TABLE 
PLIANTE
130 x 67

80 x 190 80 x 190

34
2

TERRASSE
9,00 m² baie fixe

Banquette 
avec lit 
convertible
à lattes 
130 x 190

140 x 190

160 x 200

Em
p

la
ce

m
en

t 
lit

 b
éb

é

19070270

22
0

236

24
3

12
2

Exotique 2 plus 29m2

4 PErSonEr        2VærElSEr       BADEVærElSEr   

Inventarliste

Pris HARLEY DAVIDSON 11/05 - 14/05
Min 3 nætter ............................................................................................. 160E pr nat

PRISER per uge

Okt

April Juli

Maj

Juni

Sept

Aug

     UGE FRA OG TIL, PRISER I €      UGE FRA OG TIL, PRISER I €

PRISER per uge

Okt

April Juli

Maj

Juni

Sept

Aug

     UGE FRA OG TIL, PRISER I €      UGE FRA OG TIL, PRISER I €



Air condition
Fuldt udstryret køkken 
Ovn 
Brødrister
Microovn
Køleskab
Fryser
El keddel
Kaffemaskine
Nespresso kaffemaskine
Strygejern og strygebræet 
Fladskærms TV Bad og toilet
Udendørsmøbler
2 solsenge 
Gas grill
Trae terrasse
Flisebelagt terrasse

Sengestørrelser : ekenl 80 x 190
                     dobbelt 160 x 190

Air condition
Fuldt udstryret køkken 
Ovn 
Brødrister
Microovn
Køleskab
Fryser
El keddel
Kaffemaskine
Nespresso kaffemaskine
Strygejern og strygebræet 
Fladskærms TV Bad og toilet
Udendørsmøbler
2 solsenge 
Gas grill
Trae terrasse
Flisebelagt terrasse

Sengestørrelser : ekenl 80 x 190
                     dobbelt 140 x 190

riviera lodge 35m2

6 PErSonEr        3 VærElSEr       2 BADEVærElSEr   

Inventarliste

8

Pris HARLEY DAVIDSON 11/05 - 14/05
Min 3 nætter ............................................................................................. 220E pr nat

9

Inventarliste

Exotique 3   32m2

6 PErSonEr        3 VærElSEr       BADEVærElSEr   
wiFi

Pris HARLEY DAVIDSON 11/05 - 14/05
Min 3 nætter ............................................................................................. 220E pr nat

30 - 07 (40)

07 - 15 (41)

350
350

01 - 08 (14)

08 - 15 (15)

15 - 22 (16)

22 - 29 (17)

01 - 08 (27)

08 - 15 (28)

15 - 22 (29)

22 - 29 (30)

420 
420
420
420

840
1365
1750
1750

29 - 06 (18) 

06 -  13 (19) 

13 -  20 (20)

20 - 27 (21) 

27 - 03 (22)

525
700
595
665
630

29 - 05 (31) 

05 - 12 (32)

12 - 19 (33)

19 - 26 (34)

26 - 02 (35)

1890
1890
1890
1400

910

03 - 10 (23)

10 - 17 (24)

17 - 24 (25)

24 - 01 (26)

02 - 09 (36) 

09 -  16 (37)

16 -  23 (38)

23 - 30 (39)

700
735
840
840

805
700
490
350

hd

30 - 07 (40)

07 - 15 (41)

420
420

01 - 08 (14)

08 - 15 (15)

15 - 22 (16)

22 - 29 (17)

01 - 08 (27)

08 - 15 (28)

15 - 22 (29)

22 - 29 (30)

455
455
455
455

875
1400
1785
1785

29 - 06 (18) 

06 -  13 (19) 

13 -  20 (20)

20 - 27 (21) 

27 - 03 (22)

560
770
700
735
700

29 - 05 (31) 

05 - 12 (32)

12 - 19 (33)

19 - 26 (34)

26 - 02 (35)

1960
1960
1960
1505
980

03 - 10 (23)

10 - 17 (24)

17 - 24 (25)

24 - 01 (26)

02 - 09 (36) 

09 -  16 (37)

16 -  23 (38)

23 - 30 (39)

770
805
875
875

840
770
560
420

hd

PRISER per uge

Okt

April Juli

Maj

Juni

Sept

Aug

     UGE FRA OG TIL, PRISER I €      UGE FRA OG TIL, PRISER I €

PRISER per uge

Okt

April Juli

Maj

Juni

Sept

Aug

     UGE FRA OG TIL, PRISER I €      UGE FRA OG TIL, PRISER I €



KAMPAGnETilBUD

10%  rabat for en 2 en ugers reservation fra d. 1st april 
til d. 10 Juni eller fra d. 16 September til d 15 oktober.

 
65+ rabat : Bestil 2 uger fra 1 april til d. 10 Juni 

eller fra d. 16 September til d 15 oktober, 
og få den 3 uge gratis (den billigiste uge)

 
Tilbud for en hel måned i April, Maj, eller Juni 

og fra d. 2 September, tilsvarende 30% rabat.
 

Tilbud kan ikke kombineres
 

rabatter og tilbud kan tilføjes efter foretaget reservation.
 

rabatter er kun gœldende for reservation af mobilhome 
og er ikke gœldende for for andre ydelser.

 
Du kan finde alle oplysninger 
og priser på den sidste side.

 

‘Synes godt om’ vores Facebook-side for at følge med i særlige internet-rabatter.

PUB



AKTiViTETEr i oMråDET

12

KorT oVEr CAMPinGPlADSEn

12

Besøg

Underholdning

Sport

Bådovergang til Saint Tropez.
Gorge du verdon «Grand 
canyon» Monaco, Nice og 
Cannes De lokale charmerne-
de byer. Saint Maxime, Gassin, 
Port-grimaud, Saint Tropez…
Isles «du Levant» (Port-Cros,
Porquerolles) Naturrerservat.
Marine Land
Lokale vinproducenter

Vandlande
(Sainte Maxime, Frejus)
Luna park tivoli
Bowling
Mini golf
Paintball

Go-karting
Golf
Vandsport
Riverrafting



bj riviera     holidaysFinD oS

Coordonées GPS  lattitude  43.2806° / 43°16.83’n  6.5820° / 6° 34.92’E

14 15

I Bil :
Fra Nice på motorvej A8 tag afkørsel nr. 36 ”LE MUY” følg skiltene imod
Sante Maxime og derefter imod Saint tropez ca. 7-8 km derefter ankommer
i til en stor Rundkoersel, tag tredie vej som er indkørslen til camping pladsen
Les Prairies de la mer. Spørg efter BJ Riviera.

Når i ankommer fra Aix en Provence, kan i ligeledes tage afkørsel nr.
36 ellers afkørsel nr. 13 ”Le Luc” følg skiltene til Saint tropez. Denne vej er
en meget snoet bjergvej, men vil spare jer en del tid, da den er kortere og
der er ingen trafik. Vejen fører jer igenennem byerne La Garde Freinet og
derefter Grimaud. Efter Grimaud følg skiltene imod Port Grimaud.

Med Fly :
Nice lufthanvn er ca. 1time og 20 minutters kørsel i bil fra BJ Riviera ferie
Toulon lufthavn er ca 55 minuters kørsel fra BJ Riviera ferie

Vi kan arrangere afhentning til og fra Nice & Toulon.
Vores kontor vil befinde sig på plads nr 1761.

RESERVATIONSBETINGELSER

BJ RIVIERA
For at kunne nyde fordel af serviceydelser fra BJ Riviera 
beder vi dig læse nedenstående forretningsbetingelser 
opmærksomt. Disse betingelser gælder for salg af 
ferieophold og træder i kraft på det tidspunkt, en 
bestilling afgives. Afgivelse af reservation for et 
ferieophold indebærer fuldstændig accept af vores 
forretningsbetingelser.
 
Le Camping Les Prairies de La Mer er åben fra 1 April til 
15. oktober 2017.
 
Reservationsbetingelser
En reservation bliver udelukkende effektiv efter BJ 
Rivieras accept, efter modtagelse af depositum og 
efter modtagelse enten af den korrekt udfyldte og 
underskrevne reservationskontrakt eller efter accept af 
forretningsbetingelserne ved online-reservation.
 
En reservation binder kun BJ Riviera, hvis BJ Riviera 
har accepteret den. BJ Riviera kan frit godkende eller 
afvise reservationer afhængig af ledig plads og generelt 
som følge af enhver omstændighed, som kunne 
hindre, at en reservation kan gennemføres. BJ Riviera 
tilbyder ferieophold til familier i traditionel betydning; 
ferieboligerne er specielt designet til dette. BJ Riviera 
forbeholder sig ret til at afvise enhver reservation, som 
er i modstrid med dette princip, eller som måtte forsøge 
at omgå det.
 
Reservation af en lejet feriebolig er personlig. Du må 
under ingen omstændigheder overføre din reservation 
til andre uden BJ Rivieras forudgående godkendelse. 
Mindreårige skal ledsages af deres forældre eller den 
eller de person(er), der har forældremyndigheden.
 
Udlejning
Ferieboligerne til leje er møblerede.
Grundpriserne svarer til 1 til 6 personer afhængig af 
typen at feriebolig.
BJ Riviera forbeholder sig ret til at nægte adgang til 
feriebyen for grupper eller familier med flere deltagere 
end antallet af overnatningspladser i den lejede 
feriebolig eller at øge prisen for ferieopholdet i sådanne 
tilfælde.
 

Priser og ferieopholdsskatter
De angivne priser gælder for sæsonen 2017. De angiver 
beløb i euro inklusive moms og andre skatter.
Ferieopholdsskat er inkluderet i priserne (2017: 0,60€ 
i Grimaud).
 
Betalingsbetingelser
For reservationer udført mere end 30 dage før 
ferieopholdets start skal et depositum på 30 % af den 
samlede pris på de reserverede ydelser betales til BJ 
Riviera straks. Restbeløbet skal betales senest 30 dage 
før ferieopholdets start eller ved din ankomst i vores 
kontor.
 
Afbestilling og ændringer
Ændring af din reservation
Du kan ændre din reservation gebyrfrit under forbehold 
for ledig plads.
 
Hvis du ankommer senere end den reserverede 
ankomstdato uden at give os besked derom på forhånd, 
kan de reserverede ferieboliger på ny stilles til rådighed 
for reservation af andre 24 timer efter den på kontrakten 
anførte ankomstdato. Dermed mister du din reservation 
og de betalte beløb.
 
Ikke anvendte ydelser
Et afkortet eller afbrudt ferieophold (sen ankomst, 

tidlig frarejse) i lejet feriebolig giver ikke ret til 
tilbagebetaling.
 
Afbestilling fra BJ Rivieras side
Hvis BJ Riviera afbestiller din reservation, tilbagebetales 
ferieopholdet fuldstændigt. En sådan afbestilling giver 
imidlertid ikke ret til erstatning eller renter.
 
Afbestilling fra kundens side
Ved afbestilling beder vi dig om at give os skriftlig 
besked hurtigst muligt per brev, e-mail eller fax og med 
dokumentation vedlagt.
 
Tilbagebetaling når du har tegnet vores 
afbestillingsforsikring:
Vi tilbagebetaler indtil dagen før din ankomst ethvert 
betalt beløb bortset fra et reservationsgebyr på 75 euro 
og en forsikringspræmie på 45 euro.
 
Tilbagebetaling når du ikke har tegnet vores 
afbestillingsforsikring:
Vi tilbagebetaler indtil 30 dage før din ankomst ethvert 
betalt beløb bortset fra et reservationsgebyr på 75 euro.
Hvis du afbestiller mindre end 30 dage før ankomst, 
modtager du ingen tilbagebetaling, og restbeløbet for 
udlejningen skal betales.
 
Afbestillingsforsikring
Vi tilbyder dig en afbestillingsforsikring mod en præmie 
på 45 euro per ferieophold. Forsikringen garanterer 
tilbagebetaling af de betalte beløb, hvis du afbestiller 
ferieopholdet, bortset fra et reservationsgebyr på 75 
euro.
 

Dit ferieophold
Ankomst
Ankomstdagene afhænger af perioden. Ankomst 
anmeldes i vores receptionskontor på plads nummer 
1761 på Prairies de la mer campingpladsen.
På ankomstdagen hos BJ Riviera er dit mobil home 
parat fra kl. 16:00. Ved tidligere ankomst vil vi imidlertid 
gøre, hvad der er muligt, for at reducere ventetiden 
afhængig af ledig plads.
 
Et depositum på 120 euro kræves af lejeren ved 
ankomst.
Depositummet vil blive tilbagebetalt til kunden ved 
afrejse og efter fuldstændig verifikation (inventar) af 
det pågældende mobile home. Direktionen forbeholder 
sig ret til at beholde depositummet helt eller delvist ved 
mangel på respekt for hygiejne og/eller det udlejede 
materiel. Hvis lejerens afrejse skal finde sted uden for 
kontorets åbningstid, vil det pågældende mobile home 
blive kontrolleret senere, og depositummet returneret 
per brev.
 
Under dit ferieophold
Det er kundens ansvar at forsikre sig. BJ Riviera kan 
ikke holdes ansvarlig for tyveri, brand, uvejr osv. eller 
hændelser, hvor kunden pådrager sig et civilretligt 
erstatningsansvar.
 
BJ Riviera fralægger sig ethvert ansvar for 
værdigenstande, køretøjer parkeret på pladsen og 
inden for campingpladsens område, effekter og 
lejerens personlige genstande. Pengeskabe kan 
lejes i receptionen (2017-tarif: 21€ om ugen + 
15€ depositum). Alle kunder skal rette sig efter det 
interne reglements bestemmelser. Hver officiel lejer 
et ansvarlig for forstyrrelser og gener forårsaget af de 
personer, som opholder sig sammen med eller besøger 
ham eller hende.
 
Afrejse
Lejede ferieboliger: På afrejsedatoen nævnt i din 
kontrakt skal de lejede ferieboliger være ryddede 

før kl. 10:00 om morgenen. Ferieboligen skal være 
gjort fuldstændigt ren, og det skal være muligt at 
verificere inventaret. Du skal betale for enhver ødelagt 
eller beskadiget genstand, og det samme gælder 
istandsættelse af ferieboligen hvis nødvendigt. 
Depositummet vil blive tilbagebetalt til dig ved afsluttet 
ferieophold med fradrag for tilbageholdte erstatninger 
som dokumenteret af fakturaer for eventuelle skader 
konstaterede ved gennemgangen af ferieboligen ved 
afrejse.
Tilbageholdelse af depositummet udelukker ikke 
yderligere erstatningskrav, hvis udgifterne til 
istandsættelse er højere end depositummet.
Hvis ferieboligen ikke er gjort ren før din afrejse, 
opkræves et fast beløb på 48€ per feriebolig fra dig.
Ved forsinket afrejse kan en ekstra dag blive opkrævet 
fra dig ifølge den gældende pris per nat.
 
Dyr
Dyr skal være under konstant overvågning og holdes 
i snor af ejeren under ferieopholdet. Enhver mangel 
på hygiejne (de nødvendige rengøringsmidler fås 
gratis i receptionen) eller sikkerhed forårsaget af dyret 
kan sanktioneres ved udvisning af ejeren eller ejerne. 
En præfektbekendtgørelse forbyder tilstedeværelse 
af ethvert husdyr på stranden. Vaccinationskortet for 
hunde og katte skal være à jour. Hunde af kategori 1 
(angrebshunde) er forbudte i offentlig transport og på 
offentlige steder bortset fra offentlig vej og andre åbne 
steder. Hunde af kategori 2 (beskyttelseshunde) skal 
have mundkurv på og holdes i snor af en voksen.
 
Uoverensstemmelser
I tilfælde af uoverensstemmelse har domstolene nær 
campingpladsen myndighed. Enhver klage over mangel 
på konformitet af ydelserne vedrørende de kontraktlige 
forpligtelser skal meddeles skriftligt til ledelsen af den 
pågældende campingplads per rekommanderet brev 
med modtagelsesbevis.
BJ Rivieras ansvar
Kunden anerkender udtrykkeligt, at ved kommunikation 
fra BJ Rivieras partnere eller enhver tredjeperson 
kan BJ Riviera ikke holdes ansvarlig for forkerte 
oplysninger, som måtte være nævnt i brochuren eller 
BJ Rivieras hjemmeside angående feriestedet og især 
præsentationsfotos, kvalitetsmæssige beskrivelser, 
aktiviteter, fritidsaktiviteter, serviceydelser og 
funktionsdatoer.
Ingen fotos eller tekster i brochuren eller på BJ Rivieras 
hjemmeside er kontraktligt bindende. De er kun 
vejledende.
 
Det kan ske, at visse aktiviteter og installationer nævnt af 
campingpladsen og angivne i beskrivelsen i brochuren 
sløjfes eller lukkes, især på grund af vejrforhold eller 
ved force majeure som defineret af franske domstole.
 
Databehandling og frihed
Ingen informationer, som du meddeler os i 
forbindelser med din reservation, vil blive videregivet 
til tredjepersoner. Sådanne informationer betragtes 
af BJ Riviera som fortrolige. De vil udelukkende blive 
anvendt af BJ Rivieras interne afdelinger til behandling 
af din reservation og til at forbedre og personalisere 
kommunikationen og serviceudbuddet reserveret 
BJ Rivieras kunder som funktion af deres interesser. 
I overensstemmelse med Lov om databehandling 
og frihed af 6. januar 1978 har du ret til adgang og 
opdatering af dine personlige data, og du har ret til at 
nægte, at disse anvendes til andre formål. For at udøve 
denne ret er det nok at bede os derom per e-mail eller 
brev til nedenstående adresse og med angivelse af dit 
efternavn, fornavn og adresse:

BJ Riviera Holidays - BP 10135 -83314 GRIMAUD CEDEX
Frankrig



RESERVATIONSBLANKET

Model Mobilhome Forsikring

Extra

Effernavn

Fornavn

Telefon

Mobil

Email

Begyndelsen af 
opholdet
Slutningen af 
opholdet

Afbestilingsforsikring 45e

Sengelinned enkel 10e*

Sengelinned og Håndklæder enkel 16e*

Sengelinned dobbel 12e*

Sengelinned og håndklæder dobbelt 20e*

Rengøring 48e*

Baby Kit 22e*

Adresse

Postnummer

By

Land

Bil

Nummerplade

Farve

Maerke

Antal

Dato

TOTAL LEJE

FORUDBETALT 30%

TILBAGE

DEPOSITUM

TIL BETALING VED ANKOMST

Hvem er vi.

Effernavn Fornavn Fødelsdato

1.

2.

3.

4.

5.

6.

€

€

€

€

€

10€ per ekstra køretøj(1)

(1)Vores priser inkluderer en bil efter sted, vil enhver ekstra køretøj blive 
opkroevet €10 per dag.

*Per uge

Et komplet og sende via e-mail: info@bj-rivieraholidays.com 
med en kopi af din overførsel

Eller med posten l:
BJ Riviera Holidays - BP 10.135-83.314 Grimaud Cedex 

med din indbetaling på 30% af det samlede

Underskriver er mininum 18 år gammel og er indforstået med de 
gældende betingelser og forhold beskrevet nederst paa siden. Unders-
kriver er også indforstaaet med de gældende priser og betalingsforhold

BJ Riviera Holidays - SIRET 44807321300044 - APE 5520 Z - +33 (0)4 94 56 03 56 - www.bj-rivieraholidays.com

bj riviera     ferie

Family Tropez      Exotique 2        Lodge Confort
Exotique 2 plus       Riviera Lodge      Exotique 3


