Kampeertarieven 2020

Naturcamping Vulkaneifel – Informatie voor onze gasten

De kampeertarieven zijn als volgt samengesteld:
persoons- en plaatstarieven en evt. extra's
per nacht:
Persoonsprijzen
Volwassenen (16 jaar en ouder)*
Kinderen van het gezin: jonger dan 8 jaar
8 tot 13 jaar
Jongeren (14 tot 15 jaar)
Plaatstarieven
laagseizoen (april, september,october)
hoogseizoen Normaal (plaats ca. 70 m²)
Groot (plaats ca. 90-120 m²)
Kleine Tentweide**
Camperterrein***
Overige tarieven
Elektriciteit (alleen voor laag gebruik, geen verwarming)
Honden (toegestaan op plaatsen 20 - 42 en 45 -48)

€ 8,00
gratis
€ 2,00
€ 4,00
€ 5,00
€ 8,00
€ 11,00
€ 5,00
€ 0,00
€ 3,00
€ 2,00

*
**

inclusief belasting
tentweide: Alléén voor kleine tenten, niet toegankelijk voor auto’s, geen
elektriciteit.
***
Er wordt geen plaatsgeld geheven op het gescheiden Camperterrein buiten de
camping. Alleen persoonsprijzen zonder Kurtaxe per persoon, per hond en
elektriciteitsverbruik.
Speelattributen op de camping en de douche kunnen vrij gebruikt worden.
Korting op: ADAC CampCard, Camping Key Europe, ACSI CampingCard, EFCO Camping
Card, DCC Card, Auobahn-Rabatt-Karte, CCI Card

Belangrijke informatie
Gelieve te betalen op de dag van vertrek voor 10:00 uur. !!
(u kunt tot 12:00 hr. op uw plaats verblijven)
contant of met kaart (+1,-€). Er zijn geldautomaten in Manderscheid







Tussen 22:00 en 07:00 uur mogen motorvoertuigen niet op de camping rijden!
radio, televisie, recorder, enz. moeten zo zacht staan, dat ze op de plaats
ernaast niet te horen zijn!
Honden zijn op een apart gedeelte van de camping toegestaan, maar alleen
honden die niet aanslaan en blaffen. Ook moeten de honden altijd aan de lijn
gehouden worden!
Vanaf 22:00 uur moet het op de camping rustig zijn!
Nachtrust van 23:00 tot 07:00 uur!!
barbecue with charcoal on a high grill is allowed at the pitches. Open fire is only
allowed at the fireplaces. Beide alleen als het weer het toelaat (in geval van
twijfel kunt u dit aan de receptie vragen).

Naturcamping Vulkaneifel 54531 Manderscheid 06572-9211-0 Fax -49 www.naturcamping-vulkaneifel.de

Openingstijden van de receptie (Anmeldung) en de winkel
8:00 – 10:00 en 17:00 – 19:00 uur (zie ook informatiebord)

Winkel:
Naast snoep en drank zijn ook broodjes, brood, verse melk en broodbeleg
verkrijgbaar, evenals andere levensmiddelen.
Brood en broodjes graag 's avonds voor 17:00 uur bestellen

Sanitair:
Voor onze gasten zijn er in totaal 17 toiletten, 9 douches en 26 wastafels
beschikbaar. Vanwege de vele kinderen, is een deel van het toiletgebouw
alleen voor volwassenen toegankelijk met een sleutel, die tegen een borg
van € 5,00 bij de receptie te verkrijgen is.
Ook kunt u gebruik maken van onze vier eenpersoons douchecabines
voor € 1,00 per keer.

Wasmachine, wasdroger, aankleedtafel, gootsteen:
Ook toegankelijk met de sanitairsleutel.
Huur:
Wasmachine: € 3,50 (speciale munt aan de receptie) ,
wasdroger: € 1,00 munt.

Koelelementen
Er zijn ingevroren koelelementen beschikbaar. Huur € 0,20 € Borg € 0,80
Invriezen van eigen elementen is niet mogelijk.

Stroomadapter /-kabel kan worden geleend tegen een borg:
5,- € (CEE/Schuko-Adapter), 20,-€ (25 Meter CEE-cabel)

Imbiss, Frühstück…
Afhankelijk van het seizoen en het gebruik van de keuken, bent u welkom
om individuele maaltijden bij ons te nemen. Informatie is beschikbaar bij
de registratie.

De exploitant van het kampeerterrein kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enige
schade of verlies veroorzaakt aan kampeergasten of bezoekers door handelingen van
derden of gebeurtenissen die het gevolg zijn van overmacht.
Een aansprakelijkheid voor ingebrachte zaken (§§ 701 ev BGB) vindt niet plaats. Kamperen
en rijden in de wintermaanden (01.11 - 31.03.) Alleen in uitzonderlijke gevallen en op
eigen risico, met uitsluiting van aansprakelijkheid van de campingbeheerder.

