Exclusief Fietsers Arrangement 2021
Een perfect product, goede service, persoonlijke aandacht én deskundig advies met een uitstekende
kwaliteit/prijs verhouding……… Daar gaan we vóór; net zoals onderstaande relaties, leveranciers, clubs waar
we een speciale band mee hebben……
Dus, van fiets liefhebbers, want dat zijn wij (!), vóór fiets liefhebbers hebben wij onderstaand arrangement
samengesteld.

Geldig voor klanten en relaties van @BikeSuperior (www.bikesuperior.nl), @CC5311
(www.cc5311.nl), abonnees van @grintamagazine (www.grinta.be) en leden van @BeatCyclingClub
(www.beatcycling.club), abonnees van Wielerrevue en De Muur
Wij bieden: Mooie, gerenoveerde kamers voorzien van uitstekende (2m lange!) bedden,
Privé badkamers voorzien van douche en toilet,
Gratis WIFI,
Een klein verwarmd bovengronds buitenzwembad,
Een heerlijke tuin en een groot terras voorzien van comfortabel meubilair,
Een uitstekende en in de wijde omgeving bekende keuken waar met liefde gekookt wordt,
Een sportieve, relaxte ambiance,
Hartverwarmende persoonlijke service en aandacht,
En dit alles in één van de mooiste, gevarieerde, technische en helaas nog té onbekende
fietsgebieden van Frankrijk: het Parc Naturel Régional du Morvan (Bourgogne)!

Inhoud arrangement, gebaseerd op een minimum verblijf van 4 nachten in een twee
persoonskamer:
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4 overnachtingen,
4 x een uitgebreid fietsersontbijt (buffet “gourmand” met vele eigengemaakte en dagelijks wisselende
componenten),
4 x een drie-gangen diner (alle gerechten gegarandeerd huisgemaakt en op basis van verse
ingrediënten),
3 x een huisgemaakte snack na terugkomst van de dagelijkse fietstocht,
Bourgondisch aperitief vergezeld van huisgemaakte lekkernijen op de dag van aankomst,
een kleine, praktische attentie bij aankomst op uw kamer,
gratis aanpassing van de maaltijden aan fietsers met voedsel allergieën of aangepaste diëten (mits bij
boeking van het arrangement aangegeven),
fietshuur met korting (5 % op gepubliceerde tarieven),
veilige, ruime fietskelder voor het stallen van de fiets(en),
gratis gebruik van onze fiets schoonmaak en reparatiefaciliteiten,
gratis advies en ondersteuning bij het uitzetten van de dagelijkse fietsroutes (ondersteund met GPS
en papieren versies),
desgewenst gratis gebruik van onze GPS apparatuur,
het wassen van duurzame sportkleding met speciale technische wasmiddelen tegen gereduceerde
tarieven,

Kosten van dit super arrangement exclusief overige diensten, drankjes, overige consumpties
en toeristenbelasting: vanaf 78,75 € - 85 € per persoon per dag.
Krijg extra zin om te komen

Diverse top fietsbladen en kranten hebben de afgelopen 2 jaar uitgebreide artikelen gepubliceerd
over onze Auberge en de Morvan, waaronder Grinta Magazine (België), Top Vélo (Frankrijk), le
Cycle (Frankrijk) en Le Journal de Saône-et-Loire (Frankrijk).
Reserveringsvoorwaarden
Dit arrangement is uitsluitend geldig bij rechtstreekse boeking per telefoon of e-mail en zonder
tussenkomst van een reserverings website als bijvoorbeeld Booking.com, Trivago of TripAdvisor.
Een reservering is definitief na aanbetaling en ontvangst van 40 % van het geboekte arrangement. Nogmaals
40 % dient uiterlijk aanbetaald te zijn 7 dagen voor aankomst. De resterende 20 %, evenals overige
verblijfskosten worden aan het eind van het verblijf gefactureerd.
Annuleringen, aanpassingen van de reservering zijn tot 14 dagen voor aankomst met restitutie van de
aanbetaling onder aftrek van 50 € per persoon mogelijk. Bij annulering, wijziging van de reservering tussen
14 dagen en 7 dagen voor aankomst worden de aanbetalingen (80 % van het geboekte arrangement) niet
gerestitueerd. Bij annulering/wijziging van de boeking binnen 7 dagen voor aankomst wordt de totale
reissom in rekening gebracht.
Wij adviseren al onze gasten een reis- annuleringsverzekering af te sluiten opdat u én wij gedekt
zijn bij een last minute annulering of wijziging van de boeking.
Keurmerken

Auberge de la Chaloire wordt van harte aanbevolen door en beschikt over onderstaande officieel
erkende keurmerken:
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Le Routard,
Tables & Auberges de France,
Qualité Tourisme,
Bonnes Adresses Vélo en France,
FFVélo (Franse Toerfiets Unie),
Accueil Vélo en France (keurmerk Franse overheid),
Etablissement Branché (officieel keurmerk voor opladen elektrisch ondersteunde fietsen),
Etablissement recommandé GTMC (Grande Traversée du Massif Central).

Auberge de la Chaloire**

Chambres & Table de Qualité
Lidewij & Stan van den Brûle
Le Bourg
71400 La Petite Verrière
France
Tél. +33 3 85541410
e-mail: hotel@auberge-de-la-chaloire.com

