
Prijslijst 2023 

LOW SEASON - SPECIAL OFFER 

Dagprijzen  
Ad Equipaggio 

A 
20.05 - 17.06 
02.09 - 17.09 

Max 2 Pax 
Max 3 Pax 
Max 4 Pax 

23,00 
26,00 
30,00 

Services included: Hot showers + Swimming Pool + Club Card 
Supplement Electricity Euro 7,00 

Van 26/08 tot 02/09: tarief "B" - Van 02/09 tot 17/09 forfait "A" 

Dagprijzen 
B 

17.06 - 29.07 
C 

29.07 - 26.08 
Volwassenen 10,00 12,00 

Kinderen van 3 tot en met 11 jaar - 50% - 50% 
Canadese tent 8,00 10,00 

Familietent, Caravan, Vouwwagen 10,00 12,00 
Camper 12,00 15,00 

Veranda en/of kitchenette 4,00 4,00 
Auto 3,00 3,00 
Motor 2,00 2,00 

Verlichting 7,00 7,00 
Clubcard GRATIS 1,00 

CAMPING - De Campingtarieven zijn per dag bedoeld. De dag van aankomst geldt als een verblijfdag en wordt dus 
betaald, ongeacht het tijdstip van aankomst. De standplaats moet leeg worden opgeleverd voor 12:00 uur, vertrekt u na 
12.00 uur dan telt dit als een halve dag. Van 24:00 uur tot 7:00 uur en van 14:00 uur tot 16:00 uur blijft de ingang van de 
camping gesloten, met uitzondering van de dag van vertrek en aankomst. Gasten van betalende campinggasten kunnen 
alleen toegang tot het vakantiedorp krijgen op autorisatie van de directie, voor bezoeken van meer dan één uur wordt het 
campingtarief voor de camping in rekening gebracht. Auto's moeten worden geparkeerd op de speciaal hiervoor 
gereserveerde parkeerplaatsen. Minderjarigen worden niet toegelaten, tenzij vergezeld door een meerderjarige voor de 
gehele duur van het verblijf. De prijs is inclusief: belasting en BTW, verbruik van koud en warm water, gebruik van het 
zwembad, voetbalveld, beachvolleybalveld, basketbalveld, tennisbaan en animatie (in de vooraf vastgestelde periodes) 
overdag en 's avonds. Honden en andere huisdieren zijn toegestaan. Het is verplicht ze aangelijnd te houden en zich te 
houden aan het reglement van de Directie. Aan de houders van de Camping Card International (C.C.I.) van de Italiaanse 
Touring Club kaart (T.C.I.), de FALTA kaart en voor invaliden met kaart die getuigt van hun handicap, wordt een korting 
van 5% toegepast in het hoogseizoen en van 10% in het laagseizoen. We werken samen met ACSI. 
De prijs is exclusief de stads-/ toeristenbelasting per persoon per dag. Met uitzondering van gehandicapten en kinderen 
jonger dan 12 jaar. 
 
De prijs van de camping is exclusief de stads-/ toeristenbelasting van € 1,50 per persoon per dag. 
Dit geldt niet voor kinderen jonger dan 12 jaar en mensen met een handicap herkend door ID. 

 


