
Prisliste pr. dag 2015
Med forbehold for momsaendringer og opholdsafgifter

Check in: skal forgøre ved ankomst og tidligst kl. 8:00 - nøgleudlevering starter fra kl. 17:00. P-plads til 1 bil, Svømmebassiner (mod gebyr) Service på stranden umiddelbart tilgængelige 
Check out: og nøgleudlevering skal forgøre indne kl. 09:00. Ved check out kan det benyttes en ekstern parkeringsplads og der er mulighed for at benytte swimmingpoolen for hele dagen (denne service er efter betaling og tilgængeligt fra 
den 01/06 til den 31/08). 
Saldoen skal betales inden 15 dage fra ankomsttidspunkt, og der skal aflevere en komplet liste over gæsterdei partecipanti ( check in online)
Depositum skal betales ved ankomst (kontant eller kreditkort): € 100,00
I Periode E kræves ophold på mindst 14 dage. Hunde er kun tilladt i Mobile Homes LOGGIA, Mobile Homes PRESTIGE BOSCO og Mobile Homes POMPOSA (bøjst 2 hunde pr.hytte). Alle dyr skal anmeldes ved ankomst.

BESTILLINGSBETINGELSER
Saldoen skal betales inden 15 dage fra ankomsttidspunkt. Bestillingen er først endeligt bekræftet ved modtagelse af et acontobeløb svarende til 30% af det totale + € 40,00 af reservationsgebyr (som ikke kan refunderes).
Børn fra 3 til 9 år i Mobile Homes VENEZIA, MARINA Dolce Gusto, PRESTIGE BEACH, RIVIERA / RIVIERA BEACH Club del Sole vil ikke blive talt som en 5. person og derfor skal ikke betale ekstra gebyr.

AFBESTILLINGSBETINGELSER
Ved afbestilling vil gæsten blive foreslået et erstatningsophold i sæsonen 2015, eller 2016.
Alternativt vil det indbetalte beløb blive tilbagebetalt, som følger:
Afbestilling startende fra den 29. dag efter datoen før ankomst: Depositum vil blive refunderet ved bankoverførsel ved udgangen af sommersæsonen 2015, minus € 80,00 (afbestillingsgebyr). Reservationsgebyr kan ikke refunderes.
Afbestilling startende fra den 29. dag efter datoen før ankomst: For forvaltning og spørgsmål vedrørende afbestilling, henviser vi til forsikringspolicen (vedhæftet ved ordrebekræftelsen).
Den bindende forudsætning for gyldigheden af forsikringspolicen er betalingen af saldoen inden for 15 dage før ankomst. Reservationsgebyr kan ikke refunderes.
I henhold art. 12, afsnit 1 i lov 201 af 06/12/2011, kan ikke accepteres betalinger i kontant på i alt mere end € 999,99. Vi accepterer betaling med kreditkort (VISA, EC, Mastercard) og hævekort.

INKLUDERET I PRISERNE:
• 1 parasol samt 1 sol-stol + 1 Liggestol på campingpladsens private strand (Mobile Homes POMPOSA: 

Strand Service ikke inkluderet)
• Forsikringspolice “Travel and Stay”
• Slutrengøring for ophold længere end 7 nætter
• Første levering af sengelinned (lagner, tæpper, puder)
• Service (bestik, tallerkner osv)
• Gas, varmt vand, elektricitet
• TV Sat, SKY Italia
• P-plads til 1 bil
• Air condition (med klimakort: ink. 45 timer om ugen)
• Underholdning (fra 23/05 til 13/09/2015)
• Moms 10%

Mobile Homes
A

23/04-23/05
12/09-20/09

B
23/05-13/06
29/08-12/09

C

13/06-04/07

D

04/07-08/08

E

08/08-22/08

F

22/08-29/08

CABANE Mobile Home 6 Pers. (Ugeophold: Lørdag) € 72,00 € 81,00 € 110,00 € 145,00 € 185,00 € 134,00

RIVIERA PLUS Club del Sole Mobile Home 6 Pers. (Ugeophold: Fredag/Søndag) € 65,00 € 75,00 € 105,00 € 142,00 € 180,00 € 130,00

VENEZIA Mobile Home 4 Pers.+1 Barn (3-9 år) (Ugeophold: Lørdag) € 52,00 € 71,00 € 98,00 € 137,00 € 175,00 € 125,00

MARINA Dolce Gusto Mobile Home 4 Pers.+1 Barn (3-9 år) (Ugeophold: Lørdag) € 52,00 € 71,00 € 98,00 € 137,00 € 175,00 € 125,00

PRESTIGE BEACH Mobile Home 4 Pers.+1 Barn (3-9 år) (Ugeophold: Lørdag) € 52,00 € 66,00 € 84,00 € 126,00 € 170,00 € 114,00

RIVIERA BEACH Club del Sole Mobile Home 4 Pers.+1 Barn (3-9 år) (Ugeophold: Fredag/Søndag) € 52,00 € 66,00 € 84,00 € 126,00 € 170,00 € 114,00

RIVIERA Club del Sole Mobile Home 4 Pers.+1 Barn (3-9 år) (Ugeophold: Fredag/Søndag) € 52,00 € 66,00 € 84,00 € 126,00 € 170,00 € 114,00

NEW COTTAGE Mobile Home 4 Pers. (Ugeophold: Torsdag eller Søndag) € 52,00 € 60,00 € 80,00 € 113,00 € 150,00 € 94,00

NEW COTTAGE Tilbud for 2 Pers. (Ugeophold: Torsdag eller Søndag) € 38,00 € 60,00 € 80,00 € 113,00 € 150,00 € 94,00

PRESTIGE BOSCO Mobile Home 4 Pers.* (Ugeophold: Torsdag eller Søndag) € 52,00 € 60,00 € 80,00 € 113,00 € 150,00 € 94,00

PRESTIGE BOSCO Tilbud for 2 Pers. * (Ugeophold: Torsdag eller Søndag) € 38,00 € 60,00 € 80,00 € 113,00 € 150,00 € 94,00

LOGGIA Mobile Home 4 Pers.* (Ugeophold: Fredag/Søndag) € 52,00 € 60,00 € 80,00 € 113,00 € 150,00 € 94,00

LOGGIA Tilbud for 2 Pers. * (Ugeophold: Fredag/Søndag) € 38,00 € 60,00 € 80,00 € 113,00 € 150,00 € 94,00

POMPOSA Mobile Home 4 Pers.* (Ugeophold: Free) € 42,00 € 52,00 € 67,00 € 83,00 € 134,00 € 88,00

POMPOSA Tilbud for 2 Pers. * (Ugeophold: Free) € 35,00 € 52,00 € 67,00 € 83,00 € 134,00 € 88,00

EKSTRA PERSON Voksne / Børn (3-9 år) € 10,00 € 12,00 € 12,00 € 15,00 € 15,00 € 12,00

IKKE INKLUDERET I PRISERNE:
• Reservationsgebyr (kan ikke refunderes): € 40,00
• Svømmebassiner (adgang til svømmebassiner: bassin område: bassinerne er åbne fra 23/05/2015 til 20/09/2015). 

Fra 23/05/2015 åbne dagligt fra tirsdag til søndag fra kl. 10 til 19. - Mandag fra kl.14 til 19. 
Mod betaling fra 01/06 til 31/08 - Voksne € 13,00 (for hele opholdet) - Børn (3-9 år) € 9,00 (for hele opholdet) - 
Handicappede: gratis

• Slutrengøring ved ophold på mindre end 7 nætter (€ 50,00)
• Håndklæder (kan lejes: € 8,00 pr.person, pr. skift).
• Skift af sengelinned på anmodning: € 8,00 pr. person, pr. skift)
• Udlejning af grill: € 15,00 (skal bestilles ved booking)
• WI-FI (i afgrænsede zoner): € 2,00 for 1 timer /€ 10,00 for 7 timer / € 15,00 for 14 timer (kan ikke refunderes)
• Udlejning af faciliteter for børn og spædbørn (sengehest og børnestol): € 10,50 per piece, per uge (skal bestilles 

ved booking)
• Reload klima ekstra kort: € 12,00 for 20 timer / € 25,00 for 40 timer
• Eventuelle skader fundet Mobile Home
• Mobile Homes POMPOSA: Strand Service ikke inkluderet

*Hunde er kun tilladt i Mobile Homes LOGGIA, Mobile Homes PRESTIGE BOSCO og Mobile Homes POMPOSA (bøjst 2 hunde pr.hytte). Alle dyr skal anmeldes ved ankomst.

VIGNA SUL MAR
Camping             Village



Check-in: Efter kl. 12:00. Teltpladserne er tildelt ved ankomsten. Enhver bevægelse af tildelte teltplads skal anmeldes og godkendes af Direktionen. 
Afrejse: altid inden kl. 12:00

I Periode D kræves ophold på mindst 14 dage.
Ved afrejse før beregnet (Teltpladser) afregnes for hele den oprindeligt reserverede periode. 
 
Der tillades ikke mere end 7 personer på pladsen på samme tid. 
Rabat ydes ved ophold på mere end 30 dage.

BESTILLING-OG AFBESTILLINGSBETINGELSER
Bestillingen er først endeligt bekræftet ved modtagelse af et acontobeløb svarende til € 200,00 + € 40,00 af reservationsgebyr (som ikke kan refunderes).
Ved afbestilling, inden for 7 dage før ankomst, vil gæsten blive foreslået et erstatningsophold i sæsonen 2015, eller 2016.
Alternativt vil det indbetalte beløb blive tilbagebetalt via bankoverførsel ved udgangen af sommersæsonen, minus € 50,00 (afbestillingsgebyr).
Reservationsgebyr kan ikke refunderes.
Ved afbestilling fra 6 dage før ankomst, er der ingen tilbagebetaling.
I henhold art. 12, afsnit 1 i lov 201 af 06/12/2011, kan ikke accepteres betalinger i kontant på i alt mere end € 999,99. Vi accepterer betaling med kreditkort (VISA, EC, Mastercard) og hævekort.

INKLUDERET I PRISERNE FOR TELTPLADSERNE:
• 1 autocamper, eller campingvogn +1 bil, eller telt + 1 bil
• Teltpladserne STANDARD: Elektricitet (6 Ampére)
• Teltpladserne PLUS: Elektricitet (10 Ampére), afkodet Sat TV tilslutning, tilløb af drikkevand, afløb af 

affaldsvand
• Underholdning (fra 23/05/2015 til 13/09/2015)
• Ikke udstyret beach
• Moms 10%

IKKE INKLUDERET I PRISERNE:
• Reservationsgebyr: € 40,00
• Svømmebassiner: adgang til svømmebassiner (bassin område: bassinerne er åbne fra 23/05/2015 til 

20/09/2015) 
Fra 23/05/2015 åbne dagligt fra tirsdag til soendag fra kl.10 til 19 – Mandag fra kl.14 til 19. 
Mod betaling fra 24/05 til 30/08 - Voksne € 13,00 (for hele opholdet) - børn (3-9 år) € 9,00 (for hele 
opholdet) - Handicappede: gratis

• WI-FI (i afgrænsede zoner): € 2,00 for 1 timer /€ 10,00 for 7 timer / € 15,00 - for 14 timer (kan ikke 
refunderes)

• Eventuelle skader fundet

* Yderligere telt på samme teltplads. 
** Husdyrene skal tilmeldes ved check in og der skal følges ordensreglerne. Hunde tilhørende såkaldte farlige racer skal have særlig godkendelse af Direktionen. 
*** Adgang til svømmebassin ikke inkluderet, parkering ikke tilgængelig.
****Dagligt gebyr for telte, campingvogne og autocampere efterladt tomt i teltpladsen (uden personer).

Prisliste pr. dag 2015
Med forbehold for momsaendringer og opholdsafgifter

Teltplads
A

23/04-23/05
05/09-20/09

B
23/05-04/07
22/08-05/09

C

04/07-08/08

D

08/08-22/08

VOKSEN € 6,00 € 7,80 € 9,80 € 11,30

BØRN (0-2 ÅR) gratis gratis gratis gratis

BØRN (3-9 ÅR) gratis € 5,20 € 6,20 € 7,30

PENSIONISTER OVER 65 € 5,00 € 6,70 € 8,80 € 10,50

TELTPLADS STANDARD € 12,00 € 15,50 € 18,50 € 23,00

TELTPLADS PLUS € 18,00 € 23,00 € 28,00 € 34,00

BÅDTRAILER gratis gratis gratis gratis

EKSTRA TELT * € 5,00 € 7,00 € 9,00 € 11,00

HUND-KAT ** gratis gratis € 5,00 € 5,00

BESØG AF VENNER / FAMILIE *** gratis € 7,00 € 10,00 € 13,00

DAGLIGT GEBYR FOR TELTPLADSEN (UDEN PERSONER) **** € 25,00 € 30,00 € 40,00 € 45,00

CAMPER SERVICE UDEN OPHOLD € 15,00 € 15,00 € 15,00 € 15,00

VIGNA SUL MAR
Camping             Village


