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SAZBY 2021

OTEVRENO 
OD 

26/03/2021
do 01/11/2021



Popis, plánek a sazebník Vám pomohou s výběrem pronajímaných prostor pro Vaši 
nadcházející dovolenou.

Minimálně 2 noci Minimálně 7 nocí - Cena za 1 noc v eurech

VŠECHNY 
BUNGALOVY 

 MAJÍ TOTO 
VYBAVENÍ:
• Zahradní sada 
• Nábytek 
• Lednička• Sejf 
•  Elektrický kávovar• 

Mikrovlnná trouba

VŠECHNY  
BUNGALOVY 

 MAJÍ TOTO 
VYBAVENÍ:
•  Vybavení 
+ Myčka nádobí 
+ Opékač 
+  Poskytujeme ložní 

povlečení a ručníky

NASE SAZBY ZA UBYTOVACÍ PROSTORY
DÁLE NALEZNETE 14 RŮZNÝCH DRUHŮ UBYTOVACÍCH PROSTOR, 
KTERÉ VÁM NABÍZÍME V KEMPU LES TOURNELS. 

MORÉA 
Chatka 4 osoby - 2 pokoje* 
24 m2 + 11 m2 de terasa**

Věk: - 5 let

SAFARI  
Klimatizace - Chatka 4 osoby 
2 pokoje* - 25 m2 + 8 m2 terasa**

Věk: 3 roky až 10 let

AZUR   
Klimatizace  
Chatka 4 osob - 2 pokoje* 
27 m2 + 11 m2 terasa**

Věk: 5 až 10 let

PROVENCE  
Srub 6 osob - 3 pokoje* - 37 m2 
+ 9 m2 terasa**

Věk: + 10 let

SOLÉO  
Klimatizace
Chatka 4 osoby - 2 pokoje* - 25 m2

+ 8 m2 terasa**

Věk: 3 roky až 10 let

PROVENCE  
Chatka 6 osob - 3 pokoje* 
32 m2 + 15 m2 terasa**

Věk: - 5 let

RIVIERA  
Klimatizace - Chatka 4 osoby 
2 pokoje* - 32 m2 + 15 m2 terasa**

Věk: 5 až 10 let

MAHOÉ  
Klimatizace - Chatka 6 osob 
3 pokoje* - 34 m2 
+ 15 m2 de terasa**

Věk: 3 až 10 let

CALYPSO   
Klimatizace Chatka 6 osob 
3 pokoje* 2 koupelny - 40 m2 
+ 17 m2 terasa** 
Věk: 3 roky až 10 let
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77 90 72 90 94 123 147 171 181 193 200 188 141 97 73 69
* Pokoj 1: 1 dvoulůžko 160 x 200 - ** Nekrytá terasa 

82 96 80 96 99 140 169 189 202 220 226 210 163 104 81 75
* Pokoj 1: 1 dvoulůžko / Pokoj 2: 2 jednolůžka - ** Krytá terasa

82 96 80 96 99 140 169 189 202 220 226 210 163 104 81 75

* Pokoj 1: 2 dvoulůžka / Pokoj 2 : 1 jednolůžko a 1 patrová postel  - ** Polokrytá terasa

82 96 80 96 99 140 169 189 202 220 226 210 163 104 81 75

* Pokoj 1: 1 dvoulůžko / Pokoj 2: 1 dvoulůžko nebo 2 jednolůžka (podle zvoleného modelu) / Pokoj 3: 2 patrové postele jednolůžka - ** Krytá terasa

92 112 89 112 114 153 199 223 237 257 263 237 172 117 92 86

* Pokoj 1: 1 dvoulůžko 160 x 200 / Pokoj 2: 2 jednolůžka - ** Krytá terasa (nastavitelné panely) – Vybavená myčkou nádobí

92 112 89 112 114 153 199 223 237 257 263 237 172 117 92 86
* Pokoj 1: 1 dvoulůžko / Pokoj 2: 2 jednolůžka / Pokoj 3: 2 patrové postele jednolůžka - ** Polokrytá terasa

107 121 104 121 128 185 235 257 269 291 299 271 205 135 105 95

Pokoj 1: 1 dvoulůžko 160 x 200 / Pokoj 2: 2 jednolůžka - ** Polokrytá terasa

121 135 115 135 149 215 269 292 302 327 334 307 236 161 117 109

* Pokoj 1: 1 dvoulůžko 160 x 200 / Pokoj 2: 2 jednolůžka - ** Polokrytá terasa

130 145 125 145 165 242 301 319 323 348 353 328 255 173 125 117

* Pokoj 1: 1 dvoulůžko 160 x 200 / Pokoj 2: 1 zasouvací postel / Pokoj 3: 2 jednolůžka - ** Polokrytá terasa

Cena za noc v eurech za ubytování. Turistická daň (2018): 0,66 EUR za noc a na osobu starší 18 let. Bezplatný den příjezdu a odjezdu.
* Minimálně 2 noci. 
** minimálně 2 noci, kromě chalupy Morea: minimálně 7 nocí. 
*** minimálně 7 nocí.



V SAZBĚ JE ZAHRNUTO:
• Zahradní sada
• Sejf

•  Vybavení kuchyně: 
nádobí, elektrický kávovar, 
lednička, mikrovlnná trouba, 
opékač, myčka nádobí

•  Poskytujeme ložní 
povlečení a ručníky

• Wifi zdarma
• Televize

• Úklid na konci pobytu zdarma
•  Přístup do Balneo centrapro osoby 

starší 18 let
• Souprava pro nejmenší zdarma

• Zahradní kuchyň (flat top gril)
• Klimatizace
•  Soukromá vířivka (pouze ve VIP Premium)
•  Zahradní sprcha (pouze ve VIP Premium)

NASE SAZBY L'OUSTALOUN

DOPLNKOVÉ SLUZBY SAZBY
PAUŠÁL OBYČEJNÝ VÍKEND A VÍKEND V DOBĚ SVÁTKŮ

KEMPOVACÍ MÍSTA
Kempovací místa 80 až 100 m2 na svažitém terénu: těžko vypočitatelná rozloha. Pokud jde o přídatné služby (další vozidlo, návštěvník), obraťte se na kempovou vesničku.Den příjezdu a den odjezdu bez 
omezení.
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CHATKA 4 OSOBY
2 pokoje - 2 koupelny
Klimatizace
Věk: - 5 let

175 183 163 183 195 279 335 345 357 380 380 380 290 209 169 163

CHATKA 6 OSOBY
3 pokoje - 3 koupelny - 
klimatizace (2 moduly)
Věk: - 5 let

199 207 185 207 218 307 364 374 386 415 415 415 314 233 193 185

CHATKA VIP 4 OSOBY
2 pokoje - 2 koupelny  
s vířivkou 
Věk: - 5 let

209 222 195 222 238 331 386 397 408 442 442 442 335 242 202 195

CHATKA VIP 6 OSOBY
3 pokoje - 3 koupelny s 
vířivkou (2 moduly)
Věk: - 5 let

243 251 225 251 268 361 416 427 438 485 485 485 365 286 232 225

CHATKA VIP 8 OSOB 
4 pokoje - 4 koupelny s 
vířivkou (3 moduly)
Věk: - 5 let

286 295 268 295 318 462 547 567 578 620 620 620 466 332 271 265

Cena za noc, v eurech, za ubytovací místo. Daň z pobytu (2016): 0,66€ za noc a za osobu nad 18 let. Den příjezdu a den odjezdu bez omezení * minimálně 4 noci. ** minimálně 7 nocí.  
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Paušál  (2os) 25 35 25 35 41 56 65 66 70 72 58 45 35 25 20

Paušál  + voda (2os) 28 38 28 38 44 59 68 69 73 75 61 48 38 28 23

Další osoba ve věku 7 let a více 7 7 7 7 7 9 9 9 9 9 9 9 7 7 7

Dítě od 3 do 7 let zdarma zdarma zdarma zdarma zdarma 7 7 7 7 7 7 7 zdarma zdarma zdarma

Dítě mladší 3 let zdarma zdarma zdarma zdarma zdarma zdarma zdarma zdarma zdarma zdarma zdarma zdarma zdarma zdarma zdarma

VÍKEND V 
TERMÍNU…

27/03 
08/05

29/05 
05/06

12/06 
19/06 26/06 04/09 11/09

Od
18/09

do
23/10

VELIKONOCE 
2 NOCI
balíček 

2 nocí od pátku 
Pátek 2. a úterý 

6. dubna

VELIKONOCE 
3 NOCI
balíček 

3 nocí od pátku
Pátek 2. a úterý 

6. dubna

ASCENSION 
 3 NOCI
balíček 

3 nocí od pátku 
Středa 12. dubna 

a pondělí 17. 
května

ASCENSION 
4 NOCI
balíček 

4 nocí od pátku 
Středa 12. dubna 

a pondělí 17. 
května

PENTECÔTE 
2 NOCI
balíček 

2 nocí od pátku 
Pátek 21. května 

a úterý 25. 
května

PENTECÔTE 
3 NOCI
balíček 

3 nocí od pátku 
Pátek 21. května 

a úterý 25. 
května

TOUSSAINT
2 NOCI
balíček 

2 nocí od pátku 
Pátek 29. října 

a pondělí 1. 
listopadu

TOUSSAINT
3 NOCI
balíček 

3 nocí od pátku 
Pátek 29. října 
až pondělí 1. 

listopadu

PRONAJÍMANÉ PROSTORY

MORÉA 208 243 254 293 262 197 186 208 246 333 378 243 288 186 221

SAFARI
AZUR
HÉLIOS  
CHALET 
PROVENCE 

221 259 267 323 281 219 203 221 262 355 403 259 307 203 240

SOLÉO 
COTTAGE 
PROVENCE

248 302 308 360 316 248 232 248 294 414 470 302 358 232 275

RIVIERA 289 327 346 423 365 284 257 289 342 448 508 327 387 257 304

MAOHÉ 327 365 402 491 435 316 294 327 387 500 567 365 432 294 349

CALYPSO 351 392 446 549 467 338 316 351 416 537 609 392 464 316 374

Klasické víkendové balíčky: ceny za 1 nebo 2 noci, příjezd v pátek nebo sobotu a odjezd v neděli nebo v pondělí.



NÁJEMNÍ SMLOUVA
SEZÓNA 2021

Příjmení ...................................................................................................................... Jméno ...............................................................................................................

Adresa .....................................................................................................................................................................................................................................................

PSČ .................................................................................. Město ............................................................................... Země .................................................................

Telefon ............................................................................ Fax .................................................................................... E-mail ..............................................................

Č. zákazníka ..........................................................................................................................................................................................................................................

SEZNAM OSOB (povinný)
Příjmení, jméno ................................................................................................................................................................ Datum narození .......... / .......... / ..........

Příjmení, jméno ................................................................................................................................................................ Datum narození .......... / .......... / ..........

Příjmení, jméno ................................................................................................................................................................ Datum narození .......... / .......... / ..........

Příjmení, jméno ................................................................................................................................................................ Datum narození .......... / .......... / ..........

Příjmení, jméno ................................................................................................................................................................ Datum narození .......... / .......... / ..........

Příjmení, jméno ................................................................................................................................................................ Datum narození .......... / .......... / ..........

Příjmení, jméno ................................................................................................................................................................ Datum narození .......... / .......... / ..........

Poznámky ..........................................................................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................................................

KEMPOVACÍ MÍSTA
 Stan
Rozměry...............m x ..................m

 Obytný vůz
Rozměry...............m x ..................m

PRONAJÍMANÉ PROSTORY
1.  2.

volba volba 
   Moréa 
     Safari * (Klimatizace)

   Soléo *(Klimatizace)

PREMIUM 
1.  2.

volba volba 
   Chatka 4 os klimatizace 40 m2 - 2 pokoje - 2 koupelny - zahradní kuchyň 
   Chatka 4 os VIP klimatizace 40 m2 - 2 pokoje - 2 koupelny - vířivka - zahradní sprcha - zahradní kuchyň  
   Chatka 6 os klimatizace 40 m2 + 1 modul 15 m2 - 3 pokoje - 3 koupelny, z nichž jedna v oddělené apartmánové ložnici - zahradní kuchyň
   Chatka 6 os VIP klimatizace 40 m2 + 1 modul 15 m2 - 3 pokoje - 3 koupelny, z nichž jedna v oddělené apartmánové ložnici - vířivka - zahradní sprcha - zahradní kuchyň 
   Chatka 8 os VIP klimatizace 40 m2 + 2 moduly 15 m2 - 4 pokoje - 4 koupelny, z nichž dvě v oddělené apartmánové ložnici - vířivka - zahradní sprcha - zahradní kuchyň 

 Volba kempovacího místa s rezervací 30€
 Sjednávám pojištění pro případ zrušení (3,3% pobytu)  ano  ne
*Příplatek za výhled na moře 8€/noc (pronájem premium 10€/noc) – Příplatek za ložní prádlo 12€/souprava (s výhradou volné kapacity) – Příplatek za úklid 85€

ÚHRADU REZERVACE PROVEDU:
 Šekem
 Bankovní kartou (Visa nebo Mastercard)

Č.

Ověřovací kód CV  Datum platnosti ....... /....... /.......
(3 poslední čísla na zadní straně karty)

Dávám souhlas k bankovnímu odběru částky ...................................... €

 Obytný přívěs
Rozměry...............m x ..................m

 Volba kempovacího místa s rezervací 30€
Sjednávám pojištění pro zrušení (3,3% pobytu)  ano  ne

DATUM PŘÍJEZDU dne ....... /....... / 2021 po 12.00 - DATUM ODJEZDU dne ....... / ....... / 2021 do 12.00

 Elektřina
 Vozidlo
 Pitná voda 
 Motocykl
 ZVÍŘATA

DATUM PŘÍJEZDU dne ....... /....... / 2021 po 17.00 - DATUM ODJEZDU dne ....... / ....... / 2021 do 10.00

DATUM PŘÍJEZDU dne ....... /....... / 2021 po 17.00 - DATUM ODJEZDU dne ....... / ....... / 2021 do 10.00

1.  2.

volba volba 
   Azur * (Klimatizace) 

   Srub Provence  *

   Chatka Provence  *

1.  2.

volba volba 
   Riviera * (Klimatizace)

   Mahoé * (Klimatizace)

   Calypso * (Klimatizace)

Já níže podepsaný/á prohlašuji, že jsem se seznámil/a s všeobecnými 
podmínkami pro pronájem uvedených na zadní straně a že se jim v plné 
míře podřizuji.SAS s kapitálem 600 000€ 
RC : 62 b 32 St-Tropez - 596 280 321 000 16

Datum ....... /....... /.......

Podpis:

  *Příplatek za 
výhled na moře 
(s výhradou volné 
kapacity)

 ZVÍŘATA
  Dodatek za 

poś ciel



Tyto podmínky upravují prodej pobytů a platí od okamžiku, kdy byla zadána zakázka. 
Skutečnost, že jste si objednali pobyt, znamená, že v plné míře souhlasíte s našimi všeobecnými podmínkami.

VSEOBECNÉ PRODEJNÍ PODMÍNKY
POKUD CHCETE VYUŽÍVAT SLUŽEB, KTERÉ NABÍZÍ YELLOH! VILLAGE, PŘEČTĚTE SI PROSÍM POZORNĚ 
DÁLE UVEDENÉ VŠEOBECNÉ PODMÍNKY.

PODMÍNKY REZERVACE
•  Rezervace nabývá účinnosti pouze se souhlasem vesnice, po 

přijetí zálohy a po přijetí buď řádně vyplněné a podepsané 
rezervační smlouvy, nebo po schválení všeobecných prodejních 
podmínek při rezervaci on-line.

•  Rezervace jsou pro Yelloh!Village závazné pouze tehdy, pokud je 
tato společnost přijme, což může udělat nebo je může odmítnout, 
podle dostupnosti a obecně podle veškerých okolností, které by 
mohly narušit provádění učiněné rezervace. Yelloh!Village nabízí 
rodinné pobyty v tradičním smyslu, ubytování je koncipováno 
speciálně za tímto účelem. Yelloh! Village si vyhrazuje právo 
odmítnout jakoukoli rezervaci, která by byla v rozporu s tímto 
principem, nebo která by se mu snažila zpronevěřit.

•  Rezervace kempingového místa nebo pronájmu se provádějí 
výhradně osobně. Svou rezervaci v žádném případě nemůžete 
dát do podnájmu ani postoupit bez předchozího souhlasu 
společnosti.

•  Nezletilí musí být v doprovodu rodičů nebo zákonných zástupců.

Kempování
•  Základní paušál zahrnuje místo pro stan, karavan nebo 

kempingový vůz pro 1 nebo 2 osoby, přístup k sanitárním 
zařízením a zařízení recepce.

Pronájem
•  Pronajímané ubytování je zařízené. Základní paušál zahrnuje 2 až 

více než 8 míst podle typu pronájmu a vesnice.
•  Kempy Yelloh!Village si vyhrazují právo odmítnout vstup do 

vesnice skupinám nebo rodinám, které mají více členů než je 
kapacita pronajatého ubytování.

Poplatky za rezervaci
•  Yelloh!Village neúčtuje poplatky za rezervaci pronájmů a 

samotných míst.

Skupinová rezervace
•  Jakákoli rezervace více než 4 ubytování jednou fyzickou osobou 

nebo různými fyzickými osobami, které se znají a cestují společně 
ze stejných důvodů a ve stejném termínu pobytu do stejné 
vesnice Yelloh!Village, je pokládána za skupinovou.

•  Ubytování nabízená na komerční internetové stránce 
Yelloh!Village jsou určena výhradně pro individuální klientelu.

•  V případě požadavku na skupinovou rezervaci musíte 
kontaktovat zvolenou Yelloh!Village telefonicky, e-mailem nebo 
prostřednictvím naší rubriky Kontaktujte nás. Kontaktovaný 
kemp Yelloh!Village si vyhrazuje právo žádost o rezervaci před 
jejím schválením nebo odmítnutím prostudovat.

CENY A POBYTOVÁ TAXA
•  Uvedené ceny platí pro sezónu 2021. Jsou uvedeny za jednu noc 

a rozumí se v eurech, včetně DPH.
•  Výše pobytové taxy se liší podle obcí.

PLATEBNÍ PODMÍNKY
•  U rezervací učiněných více než 30 dní před začátkem pobytu musí 

být záloha ve výši 15 % z ceny rezervovaných služeb uhrazena při 
rezervaci. Zbytek musí být uhrazen nejpozději 30 dní před datem 
začátku pobytu ve vesnici. V případě neuhrazení zbývající částky 
zákazníkem nejpozději 30 dní před začátkem pobytu si vesnice 
vyhrazuje právo zrušit rezervaci a ubytování znovu nabídnout k 
pronájmu.

•  U rezervací učiněných méně než 30 dní před začátkem pobytu 
musí být kompletní úhrada provedena v okamžiku rezervace (15 
% záloha + zbytek za pobyt).

ABSENCE PRÁVA NA ZRUSENÍ
V souladu s článkem L.221-28 spotřebitelského zákoníku informuje 
společnost Yelloh!Village své klienty, že prodej ubytovacích služeb 
poskytovaných k určitému datu nebo podle stanovené periodicity 
nepodléhá ustanovením týkajícím se lhůty 14 dní na zrušení.

STORNO A ZMENY 
1. ZMĚNA REZERVACE
Zákazník může požadovat změnu svého pobytu ve stejném 
kempu (data, typ ubytování) na základě písemné žádosti zaslané 
kempu (pošta nebo e-mail) podle dostupnosti a možností. Nebude 
akceptován žádný přesun na následující sezónu. Když k takové 
změně nedojde, musí zákazník absolvovat svůj pobyt za původních 
podmínek rezervace nebo jej stornovat za podmínek pojištění 
storna.
•  Každá žádost o prodloužení pobytu bude vyřízena podle 

dostupnosti a podle platných cen.
•  Každá žádost o zkrácení délky pobytu je pokládána za dílčí storno 

a bude podléhat podmínkám storna a přerušení pobytu. 
2 NEVYUŽITÉ SLUŽBY
Žádný přerušený nebo zkrácený pobyt (pozdní příjezd, předčasný 
odjezd) z důvodu na straně zákazníka nemůže být důvodem k 
úhradě nebo k vystavení neproplatitelné poukázky. 
3 STORNO ZE STRANY KEMPU YELLOH!VILLAGE
V případě storna ze strany kempu Yelloh!Village, kromě případů 
vyšší moci, budou částky zaplacené za rezervaci v plné výši 
vráceny. Toto storno ovšem nemůže být důvodem k výplatě 
odškodnění. 
4 STORNO ZE STRANY ZÁKAZNÍKA
a. V případě storna ze strany zákazníka bez uzavření pojištění pro 
případ storna
Pro všechny naše kempy, s výjimkou kempů Les Balcarek Son Bou 
a Le Campoloro*:
Případ 1 - Storno až do 15 (patnácti) dní před začátkem pobytu: 
zálohu ve výši 15 % z částky pobytu si kemp ponechá jako storno 
poplatek. Zaplacené částky budou po odečtení výše zálohy 
vráceny.
Případ 2 - Storno méně než 15 (patnáct) dní před příjezdem: zálohu 
ve výši 15 % z částky pobytu si kemp ponechá jako storno poplatek. 
Kemp vystaví poukázku na zaplacenou částku s odečtením výše 
zálohy. Tato poukázka je neproplatitelná, nepřevoditelná, omezená 
na kemp, kde byl pobyt stornován a má platnost dva roky.
*pro kempy Son Bou a Campoloro 

•  Storno až do 30 (třiceti) dní před začátkem pobytu: zálohu ve 
výši 15 % z částky pobytu si kemp ponechá jako storno poplatek. 
Zaplacené částky budou po odečtení výše zálohy vráceny.

•  Storno méně než 30 (třicet) dní před příjezdem: Všechny 
zaplacené částky si kemp ponechá. 

b. V případě storna ze strany zákazníka s uzavřením pojištění 
pro případ storna. Zaplacené částky jsou kryté zárukou podle 
všeobecných podmínek storna.

POBYT 
1. PŘÍJEZD
•  Podle vesnic a období se dny příjezdu liší (viz zvláštní podmínky 

každé vesnice).
•  Pronajaté ubytování: v den příjezdu do Yelloh!Village budete 

ubytováni od 17:00 hodin a při předání klíčů od ubytování budete 
požádáni o kauci podle kempu. 

2. BĚHEM POBYTU
Návštěvník musí zajistit: návštěvník je odpovědný za střežení svých 
osobních věcí (kola atd.). Vesnice odmítá jakoukoli odpovědnost v 
případě události spadající do občanské odpovědnosti návštěvníka. 
Všichni zákazníci musí dodržovat ustanovení vnitřního řádu. 
Každý oficiální nájemce je odpovědný za problémy a poškození 
způsobená osobami, které zde pobývají s ním nebo jej navštíví. 
3. ODJEZD
•  Pronajaté ubytování: v den odjezdu, který je uveden ve smlouvě, 

musí být ubytování opuštěno do 10 hodin dopoledne. Ubytování 
bude předáno čisté, inventář může být zkontrolován a veškeré 
rozbité nebo poškozené předměty musíte uhradit, stejně jako 
opětovné uvedení do původního stavu, pokud by to bylo nutné. 
Kauce bude vrácena na konci pobytu po odečtení případné 
náhrady škody, na základě faktur, za případné škody zjištěné při 
kontrole stavu při odjezdu. Zadržení kauce nevylučuje dodatečné 
odškodnění v případě, kdy by náklady přesáhly výši kauce.

•  Pokud by ubytování nebylo před Vaším odjezdem uklizeno, 
bude od Vás požadována úhrada paušálního poplatku za úklid v 

minimální výši 80 EUR s DPH.
•  V případě opožděného odjezdu Vám bude fakturován další den za 

platnou cenu za noc.

ZVÍRATA
Zvířata jsou v některých vesnicích Yelloh!Village povolena (s 
výjimkou psů 1.a 2. kategorie) za poplatek splatný při rezervaci. 
Pokud jsou povolena, musí být vždy na vodítku. Jsou zakázána na 
okraji bazénu, v obchodech s potravinami a v budovách. Očkovací 
průkaz psa a kočky musí být aktuální.

OBRAZ
Povolujete společnosti Yelloh!Village a všem osobám určeným 
Yelloh!Village, aby Vás fotografovali, nahrávali a filmovali během 
Vašeho pobytu v Yelloh!Village a použily tyto snímky, zvuky, 
videa a záznamy na všech nosičích (zejména na internetových 
stránkách Yelloh!Village - včetně Facebooku a Instagramu - na 
prezentačních a promočních nosičích Yelloh!Village a v cestovních 
a turistických průvodcích). Toto povolení platí jak pro Vás, tak pro 
osoby s Vámi ubytované. Jeho jediným cílem je zajistit propagaci a 
reklamu provozoven sítě Yelloh!Village a nemůže v žádném případě 
poškodit Vaši pověst. Toto povolení se poskytuje bezplatně, pro 
všechny země a na dobu 5 let.

SPOR
Jakákoli případná reklamace týkající se neodpovídajících služeb 
oproti smluvním závazků může být předána dopisem nebo e-mailem 
správci příslušné vesnice nebo společnosti Yelloh!Village.

MEDIACE
V rámci sporu s některou z provozoven naší skupiny máte možnost 
nás kontaktovat následujícím způsobem:
•  doporučeným dopisem s dodejkou správci příslušné vesnice
•  zasláním kopie tohoto dopisu zákaznickému servisu na adresu 

customerservice@yellohvillage.com nebo poštou na adresu 
YELLOH!VILLAGE - BP68 - 7 chemin du môle - 30220 AIGUES 
MORTES. Pokud Vás odpověď neuspokojí, máte možnost obrátit 
se na mediační centrum Medicys, po uplynutí lhůty jednoho 
měsíce po odeslání těchto dopisů/e-mailů. Musíte podat online 
dokumentaci na následující stránce www.medicys.frnebo poštou: 
Medicys - 73 Boulevard de Clichy - 75009 PARIS.

ODPOVEDNOST YELLOH!VILLAGE
Zákazník výslovně uznává, že společnost Yelloh!Village nemůže 
být činěna odpovědnou za to, že její partneři nebo třetí osoby 
sdělí chybné informace, které by byly uvedeny v brožuře nebo 
na internetových stránkách Yelloh!Village ohledně přijímacích 
míst, zejména za fotografie v prezentacích, označení, činnosti, 
volnočasové aktivity, služby a údaje o provozní době. Veškeré 
fotografie a texty použité na webové stránce Yelloh!Village jsou 
nezávazné.
Mají pouze informativní charakter.

INFORMATIKA A SVOBODA
Informace, které nám předáte se svou objednávkou, nebudou 
předány třetí straně. Yelloh!Village pokládá tyto informace za 
důvěrné. Budou použity pouze interními službami Yelloh!Village ke 
zpracování Vaší objednávky a k posílení a personalizaci komunikace 
a nabídky služeb vyhrazených pro zákazníky Yelloh!Village podle 
Vašich zájmů. V souladu se zákonem o informatice a svobodách ze 
dne 6. ledna 1978 máte právo na přístup, opravu a námitku ohledně 
svých osobních údajů. K tomu stačí zaslat nám Váš požadavek 
poštou na následující adresu s uvedením příjmení, jména a adresy:

YELLOH!VILLAGE 
BP 68 - F - 30220 AIGUES-MORTES 

Č. SIRET: 43236683900038 
Zapsaná v rejstříku cestovních a pobytových operátorů pod 

následujícím číslem: IM030110015



VSTUPENKA DO BALNEO CENTRA ZDARMA 
2 volné vstupenky při minimálním pobytu 7 nocí v pronájmu a na 

základě rezervace až do 19/06 a od 28/08
(vstup zakázán osobám mladším 18 let. Zákazníci musí nosit plavkové slipy). 

Pouze v případě pronájmu.

NABÍDKA POLOPENZE*

Platí po celou sezónu
28€/den/za osobu starší 12 let
17€/den/za dítě od 4 do 12 let
7€/den/za dítě od 2 do 4 let

* Podle volných kapacit

SOUPRAVA PRO NEJMENSÍ JÍDELNÍ 
ZIDLE + POSTEL* 

Bezplatně v případě pronájmu  a 
(4€ za noc v ostatních typech ubytování)

* Podle volných kapacit

PAUSÁL POZNÁVACÍ 
POBYT ve wellness
1 seance kosmetické péče o obličej
+ 1 seance modelování postavy
+ 1 vstupenka do Spa

89€

-10%
ZVLÁsTNÍ NABÍDKA

DLOUHÝ POBYT*

-10% za každý pobyt minimálně 10 
nocí, od zahájení sezóny do 02/07 a 

od 04/09 do ukončení sezóny
(Nabídka platí pro kempovací místo a 

pronajímané ubytování, pouze na základě 
rezervace, kromě prémiové chaty)

* Nabídka není kumulativní a závisí na 
podmínkách, v závislosti na dostupnosti

-10%
Early booking*

-10% za rezervaci před 31/12/2020 pro pobyty 
od otevření do 02/07 a od 04/09 do konce

* Nabídka není kumulativní a závisí na podmínkách, v 
závislosti na dostupnosti

290€
PAUsÁL “EVASION“ 
wellness
Paušál za 5 seancí kosmetické 
péče, které je třeba rozložit 
do 5 dní:
3 seance modelování postavy
+  1 seance kosmetické péče 

o obličej
+ 1 celková péče o tělo
+ 5 vstupenka do Spa
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Silnice směr Camarat - 83350 Ramatuelle
Tel. +33 (0)4 94 55 90 90
Fax +33 (0)4 94 55 90 99
e-mail : info@tournels.com

OTEVÍRACÍ DOBA RECEPCE 
Od 26 březen do 19. června od 8 do 20 hodin 
stejně jako od 05. září do 01. listopadu 
Červenec-srpen: od 8:00 do 21:00

ÚDAJE PRO NAVIGACI
Zeměpisná šířka 43° 12’ 19.37" N
Zeměpisná délka 6° 39’ 2.59" E

PRÍPLATKY 2021
•  Daň z pobytu (2020): 0,66€ 

 za osobu/den od 18 let věku
•  Pronájem horského kola v sezóně
• Pračka 6€
• Sušička 3,50€
• Sejf 4€/den
•  Kyvadlová doprava na pláž 

zdarma v červenci a srpnu.

Kemp každoročně zavírá 01/11/2021. 
Kemp je částečně přístupný pro osoby s 
omezenou schopností pohybu.

NASE SLUZBY
RECEPCE
•  Od 26/03 do 19/06/2021 

a od 05/09 do 01/11/2021 
otevřeno od 8.00 do 20.00

•  Od 20/06 do 07/09/2021 
od 8.00 do 21.00

WELLNESS CENTRUM
Otevřeno od 26/03 do 
31/10/2021 
(vířivka, parní lázeň, sauna, fitness) 
od 18 let 
(je nutné nosit plavkové slipy). 
Sazba za vstup 10€ na den 
a osobu.

EN +•  Venkovní bazén je 
vyhřívaný od 26/03 do 
31/10/2021

• Bar-restaurace

•  Obchodní centrum 
(vzdálené 500m)

•  Trafika (vzdálená 500m)

• Wifi placené

NASE NABÍDKY A SLUZBY!
YELLOH! KEMP LES TOURNELS VÁM DÁVÁ K DISPOZICI NEJRŮZNĚJŠÍ SLUŽBY.
ABYSTE SI JICH MOHLI JEŠTĚ LÉPE UŽÍT, VYUŽIJTE NAŠE MIMOŘÁDNÉ NABÍDKY! 


