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BIARRITZ – Loma-asuntoja kaupungin keskustassa 2019 
 

Uudet vuonna 2012 valmistuneet huoneistot sijaitsevat Biarritzin keskustassa 400 m päässä 

rannasta. Lyhyt matka kaikkiin keskustan palveluihin ja kaupungin eri rannoille. Aivan vieressä 

keskustan Saint Charles’n kirkko. Taloyhtiöllä on yhteinen uima-allas asukkaiden käytössä. 

Allas on auki 14.5 - 14.9 välisen ajan sään salliessa.  

 

 
 

 

Biarritz on helmi Atlantin rannalla. 

Biarritzin lisäksi hienoja rantoja ja kauniita kohteita ovat myös Ciboure ja Saint Jean de Luz. 

Alueella on useita golf-kenttiä , mutta myös muiden liikuntalajien harrastaminen on helppoa; 

pyöräily, patikointi, tennis ja tietenkin kaikki upeiden rantojen vesilajit. Biarritz on surffareiden 

paratiisi ja se sijaitsee Ranskan lounaiskulmassa 18 km päässä Espanjan rajalta.  

 

Biarritz on Lounais-Ranskan hienostunein lomanviettopaikka. Biarritz oli 1800-luvulla 

kuninkaallisten ja aristokraattien kesäpaikka. Täältä löydät runsaasti kulttuuriaiheista tekemistä 

ja jopa viisi kilometriä hiekkarantaa.  

 

 

mailto:matkat@pamplemousse.fi
http://www.pamplemousse.fi/


            

 

Pamplemousse, Ranskan matkojen erikoistoimisto 

Puh. 09-4551121, matkat@pamplemousse.fi www.pamplemousse.fi 

 

 

VUOKRATTAVAT ASUNNOT (5 eri kokoa) 

 

Pienin asunto on yksiö ja suurin kolmen huoneen asunto. Asunnot ovat vuokrattavissa lähes 

ympäri vuoden. Taloyhtiössä on sauna, viikon oleskelu oikeuttaa yhteen saunakertaan, mutta 

lisävuoroja voi tilata myös paikan päällä. Hissi. Suurimmassa osassa asuntoja on pieni terassi 

tai piha-alue. Polkupyöriä asukkaiden käytössä. Useamman huoneen asunnoissa voidaan 

olohuoneen vuodesohvaa käyttää 1-2 matkustajalle lisävuoteina. Huomaathan kuitenkin, että 

olohuoneessa ei ole omaa kaappitilaa.  

 

Vuokraus normaalisti lauantaista lauantaihin. Useamman viikon oleskelut mahdollisia. Viikkoa 

lyhyemmät (min 3 vrk) oleskelut heinä- ja elokuun ulkopuolella myös mahdollisia.  

 

Talon avaimet saa 16.00 – 20.00 ja ne luovutetaan klo 8.00 – 10.00 lähtöaamuna. Jos 

saapuminen tämän ajan ulkopuolella, tulee siitä sopia vastaanoton kanssa erikseen. Vastaanotto 

on avoinna lauantaisin klo 8.00 – 12.00 ja 16.00 – 20.00, muina päivinä klo 9.00 - 12.00 ja 

17.00 - 20.00.  

 

 
 

 

Asunto 24 Kaksio (K2) (1-2 henkeä).  

Asunnon pinta-ala noin 40 m2. Olohuone / keittiö, 1 x 

makuuhuone, 1 x kph, 1 x wc.  

 

Asunto 26K Kaksio alkovilla (K2) (2-4 henkeä).  

Asunnon pinta-ala noin 40 m2. Olohuone / keittiö, 1 x 

makuuhuone, 1 x makuualkovi, 1 x kph, 1 x wc. Alkovissa 

kerrossängyt. 

 

ASUNTO 36 Kolmio (K1) (4 henkeä).   

Asunnon pinta-ala noin 58 m2. Olohuone / keittiö, 2 

makuuhuonetta, 1 x kph, 1 x wc.  

 

ASUNTO 38K/X Kolmio alkovilla (RQ) (6 henkeä).   

Asunnon pinta-ala noin 65 m2. Olohuone / keittiö, 2 

makuuhuonetta, 1 x alkovi, 1 x kph, 1 x wc. Asunto voi olla 

1-tasoinen tai kahdessa tasossa. Alkovissa kerrossängyt. 
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Asuntojen vuokran hintaan sisältyy / varustelu  

- Vastaanottopalvelut asukkaita varten 

- Yhteisen uima-allasalueen käyttö 

- Liinavaatteet (lakanat ja pyyhkeet) 

- Hyvin varusteltu keittiö: astianpesukone, keraaminen liesitaso, mikroaaltouuni, 

jääkaappi, leivänpaahdin, kahvinkeitin. 

- Hyvin varusteltu ja sisustettu kylpyhuone 

- Silityslauta ja –rauta, TV  

- Wifi-yhteys asunnossa 

    

   Tarjoukset asuntoihin 

Viivy pitkään! 3 viikkoa 2 hinnalla (edullisin tarjotaan) tai -40 % vähintään 4 viikon 

vuokrauksesta. Varatessasi 2 viikon oleskelun saat halvemman viikon hinnasta 2 yötä 

ilmaiseksi. Tarjous voimassa ajalla 30.3. - 6.7. ja 31.8. - 9.11.2019. 

 

Varaa ajoissa! Saat asunnon hinnasta -10 %  kun varaat viimeistään 12.3.2018. Majoituksen 

oltava vähintään 1 viikko aikavälillä 4.5. - 13.7. tai 31.8. - 9.11.2019.  

 

Tarjoukset  koskevat  ainoastaan majoitusta, ei lisäpalveluja. Tarjouksia ei voi yhdistää. 

 

Vuokrahinnat € / asunto / viikko ko. ajanjaksolla 

 

ASUNTO         24           26K          36           38K/X        

30/3-6/4 (a) 575          680          730          815          

6/4-4/5 (a) 590          700          755          840          

4/5-1/6 (b) 545          605          650          715          

1/6-15/6 (b) 640          720          780          860          

15/6-22/6 (b) 720          840          895          990          

22/6-29/6 (b)    875          1 000        1 066        1 188        

29/6-6/7 (b) 915          1 035        1 112        1 219        

6/7-13/7     1 178        1 306        1 423        1 581        

13/7-27/7    1 270        1 408        1 535        1 703        
27/7-3/8     1 550        1 754        1 867        2 071        
3/8-10/8     1 627        1 836        1 969        2 183        
10/8-17/8    1 550        1 754        1 867        2 071        
17/8-24/8    1 178        1 321        1 418        1 566        
24/8-31/8    890          1 035        1 112        1 229        
31/8-7/9     745          830          905          1 000        
7/9-14/9     645          715          775          850          
14/9-21/9    540          610          665          730          
21/9-28/9 (a) 460          525          555          620          
28/9-5/10 (a) 415          485          510          560          
5/10-19/10 (a) 420          485          510          555          
19/10-2/11 (a) 530          600          650          720          
2/11-9/11 (a) 430          495          535          590          

 

(a) = Asunnot 24 ja 26K vuokrattavissa myös muina päivinä ja pituuksina kuin la-la. 

(b)= Asunnot 36 ja 38K/X vuokrattavissa myös muina päivinä ja pituuksina kuin la-la. 
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Kohteeseen saatavilla lisämaksusta (tilaukset ja maksut ennakkoon): 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lisätilaukset tulee tehdä huonevarauksen yhteydessä, muussa tapauksessa lisätään 

palvelupalkkio 24 € / lisätilaus.  

 

Kohteessa hintaan ei sisälly valmiiksi (maksut paikan päällä)  

- Paikallinen oleskeluvero noin 1,65 € / hlö / vrk (ei alle 13-vuotiailta).  

- Takuumaksu 400 € / asunto, summa palautetaan oleskelun jälkeen. 

- Paikan päällä maksuvälineinä käyvät: Visa, Eurocard ja Mastercard 

- Pidätämme oikeuden tietojen ja palvelujen muuttumiseen. 

 

Kohteeseen saatavilla lisämaksusta (tilaukset ja maksut ennakkoon):   

- Parkkihallipaikka 49 € / viikko 

- Kohteeseen saa tuoda pienen kiltin lemmikkieläimen (39 € / viikko) 

 

Kohteeseen saatavilla lisämaksusta (tilaukset ennakkoon, maksu paikan päällä):   

- Lisäsaunavuoro (8 €) 

- Lastenpaketti (matkasänky ja syöttötuoli) 25 € / viikko 

- Lisätilaukset tulee tehdä huonevarauksen yhteydessä, muussa tapauksessa lisätään 

palvelupalkkio 24 € / lisätilaus.  

 

Paikan päällä voit tilata: 

- Aamiainen 9 € / aikuinen, 5 € / lapsi 3-10 –vuotias 

- Pyykinpesuvuoro (polettikäyttöinen) 

- Lakanoiden ja pyyhkeiden vaihto kesken lomaviikon 8 € / hlö 

- Spa-palvelut alkaen 49 € / hlö 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hinnat € / asunto  24 26K 36 38K/X 

Sänkyjen petaus 30  35  35  40  

Loppusiivous 39  49  49  59  

Petaus + siivous 59 75 75 89 

     
  Lemmikkimaksu  7 €/yö ; 39 €/viikko 

  Parkkihalli 9 €/yö ; 49 €/viikko 
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Vuokrauksen yhteydessä ilmoita: 

- Asukkaiden määrä ja nimet 

- Mukana olevien lasten iät 

- Takuusumman antavan henkilön nimi 

 

Maksuehdot 

Varausmaksu on 20 % kokonaisvuokrasta. Varausmaksu maksetaan tilauksen yhteydessä.  

Loppuosa maksetaan 40 päivää ennen vuokrauksen alkua. Jos vuokrajakson alkuun on 

vähemmän kuin 40 päivää suoritetaan koko vuokrasumma heti. Varausmaksuun lisätään 

palvelupalkkiomme 24 € / hlö. Vuokrakohteen vaihto ja vuokra-ajan muutos katsotaan aina 

peruutukseksi. Jos vuokrakohdetta ei oteta vastaan tai se otetaan vastaan myöhästyneenä, ei 

asiakkaalla ole oikeutta vuokran palautukseen.  

 

Peruutusehdot: 

Peruutus katsotaan tapahtuneeksi silloin kun tieto siitä on tullut toimistoomme. Toimistoajan 

ulkopuolella, sähköpostilla lähetetty peruutus katsotaan tapahtuneeksi seuraavana 

toimistopäivänä. Sähköpostin perilletulon asiakkaan tulee varmistaa joko odottamalla 

vahvistusviestiä tai soittamalla. 

a) jos peruutus tehdään viimeistään 39 päivää ennen vuokrauksen alkua, pidätämme kuluina 10 

% kokonaisvuokrasta, kuitenkin vähintään 50 € / asunnon vuokraus.  

b) jos peruutus tehdään 38 - 27 päivää ennen vuokrauksen alkua veloitamme 35 % 

kokonaisvuokrasta, kuitenkin vähintään 50 € / asunnon vuokraus.  

c) jos peruutus tehdään 26 – 15 päivää ennen vuokrauksen alkua veloitamme 85 % 

kokonaisvuokrasta, 

d) jos peruutus tehdään 14 päivää ennen vuokrauksen alkua tai myöhemmin, kulut ovat 100 % 

eikä maksuja hyvitetä. 

Maksettuja palvelupalkkiota ei palauteta missään peruutuksen vaihtoehdossa.   

 

Tärkeää huomioitavaa / dokumentit 

Kun loppumaksu näkyy tilillämme, lähetämme dokumentit noin 4 viikkoa ennen vuokrajakson 

alkua. Mukana tulevassa voucherissa (vuokratosite) on yhteystiedot, loma-asunnon osoite ja ajo-

ohje / kartta kohteeseen. Taloon sisään kirjautumisen yhteydessä tarkista vuokratun kohteen 

kunto. Huomauta mahdollisesta virheestä välittömästi paikan päällä, jotta se saadaan korjattua. 

Esitteen tiedot perustuvat talojen omistajan antamiin tietoihin.  

 
Vuokrauksen päättyessä luovuta avain 

vastaanottoon. Asiakas on vastuussa kohteessa 

aiheuttamistaan vahingoista. Ilmoitathan 

vahingosta heti paikan päällä mahdollista 

korvausta varten. Vahinkojen korvaus voidaan 

pidättää takuusummasta. Asiakkaan tulee siivota 

vuokraamansa kohde, ellei ole tilannut sille 

loppusiivousta paikan päällä. Tilattuun 

loppusiivoukseen ei kuulu astioidenpesu eikä 

roskien poisvienti huoneistosta. Myös 

kylpyhuoneiden roskat sekä ulkogrilli ja takka 

tulee itse siivota pois ennen loma-asunnosta 

luopumista. 
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Päivätty 13.12.2018, kuvat Pamplemousse ja Biarritzin turistitoimisto. 

Pidätämme oikeuden tämän esitteen tietojen muuttumiseen. 
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