
PRIJZEN

Dagprijslijst 2014 Staanplaatsen

geldig van 16/04 tot 21/09

16/04 - 07/06 07/06 - 05/07 05/07 - 09/08 09/08 - 23/08 23/08 - 06/09 06/09 - 21/09

Volwassenen € 6,00 € 7,50 € 9,50 € 10,80 € 7,50 € 6,00

Kinderen (0-2 jaar) Gratis Gratis Gratis Gratis Gratis Gratis

Kinderen (3-9 jaar) Gratis € 5,00 € 6,00 € 7,00 € 5,00 Gratis

Senioren + 65 Jaar € 5,00 € 6,50 € 8,50 € 10,00 € 6,50 € 5,00

Staanplaats € 12,00 € 15,00 € 18,00 € 22,00 € 15,00 € 12,00

Bootaanhanger Gratis Gratis Gratis Gratis Gratis Gratis

Honden-Katten* Gratis Gratis Gratis Gratis Gratis Gratis

Extra Tent** € 5,00 € 7,00 € 9,00 € 11,00 € 7,00 € 5,00

Dagbezoek *** Gratis € 6,00 € 9,00 € 12,00 € 6,00 Gratis

Minimale Prijs per Kampeerplaats **** € 25,00 € 30,00 € 35,00 € 45,00 € 30,00 € 25,00

Camper Service zonder verblijf € 15,00 € 15,00 € 15,00 € 15,00 € 15,00 € 15,00

Termijnen en voorwaarden van de prijslijst

(Exclusief verandering BTW of toeristenbelasting)

* Verplicht aan te geven bij check in volgens regelement. Voor gevaarlijke hondenrassen is de entree in de camping alleen mogelijk na bevestiging van de directie. ** Extra tent in dezelfde staanplaats *** Entree in het zw embad niet inbegrepen

**** Dagprijs voor tent, camper of caravans die leeg in de staanplaats w orden gelaten zonder dat er personen aanw ezig zijn. 



INBEGREPEN IN DE PRIJS VAN DE STAANPLAATS:

Electriciteit (6 ampre)

1 camper, of caravan +1 auto, of tent + 1 auto

Animatie (van 24/05/2014 tot 13/09/2014)

BTW 10%

Park zwembaden vernieuwd en nieuwe bar service geopend van 24/05 tot 20/09, dagelijks van 10.00 uur tot 19.00 uur, behalve

maandag morgen. Met avondopeningstijden tot 22.00 uur volgens programma nog te beslissen.

NIET INBEGREPEN IN DE PRIJS:

Reserveringskosten : 40,00

Entree in het zwembad (zwembaden geopend van 24/05/2014 tot 20/09/2014)

Openingstijden van dinsdag tot zondag van 10 uur tot 19 uur - maandag van 14.00 uur tot 19.00 uur.

Tegen betaling van 24/05 tot 30/08: Volwassen 13,00 (eenmalig voor het gehele verblijf) - Kinderen (3-9 jaar) 9,00 (eenmalig voor het gehele verblijf) -

Gehandicapten: gratis

WI-FI (beperkte zones): 2,00 - 1 uur / 10,00 - 7 uur / 15,00 - 14 uur (niet vergoedbaar)

Aankomsten: de staanplaatsen worden toegewezen door de begleiders op het moment van aankomst. Elke verandering van de staanplaatsen dient overlegt te

worden met de directie om goedgekeurd te worden.

Vertrek: voor 12.00 uur

Minimum verblijf in periode D voor staanplaatsen: 14 nachten.

In geval van eerdere afreis dan het geboekte verblijf (staanplaatsen) dient men alsnog het gehele bedrag voor de geresrveerde periode te betalen.

Het is niet toegestaan om met meer dan 7 personen tegenlijkertijd de staanplaats te bezetten.

Eventuele korting voor periodes langen dan 30 dagen.

RESERVERINGS EN ANNULERINGSVOORWAARDEN

De reservering word pas als bevestigd beschouwd na ontvangst van de aanbetaling van 200,00 + 40,00 reserveringskosten (worden nient terug betaald) en

na controle van beschikbaarheid.

In geval van annulering van de reservering, te comuniceren ten minste 7 dagen voor aankomst, word aan de klant een alternatief verblijf voorgesteld voor het

seizoen 2014 of 2015.



In alternatief word de aanbetaling per bank terugbetaald voor het einde van het zomerseizoen.

Er worden 50,00 (annuleringskosten) van de aanbetaling ingehouden.

Reserveringskosten worden niet terugbetaald.

In geval van annulering vanaf 6 dagen voor aankomst word er geen vergoeding terug betaald.

Volgens art. 12, comma 1, wet 201 van 06/12/2011, voor het seizoen 2014 akzepteren wij geen contante betalingen hoger dan 999,99.

Wij akzepteren betalingen in contant, credicard (VISA, EC, MASTERCARD) en bankpas.

Dagprijslijst 2014 Staancaravan

geldig van 16/04 tot 21/09

16/04 -
24/05

24/05 -
14/06

14/06 -
05/07

05/07 -
09/08

09/08 -
23/08

23/08 -
30/08

30/08 -
13/09

13/09 -
21/09

CABANE

Mobile Home 6 Pers. (Aankomst / Vertrek: Zaterdag)

€ 70,00 € 75,00 € 110,00 € 140,00 € 180,00 € 130,00 € 75,00 € 70,00

MARINA Nescafe' Dolce Gusto

Mobile Home 4 Pers. + 1 Kind (3-9 jaar) (Aankomst / Vertrek: Zaterdag)

€ 50,00 € 68,00 € 98,00 € 133,00 € 170,00 € 120,00 € 68,00 € 50,00

VENEZIA

Mobile Home 4 Pers. (Aankomst / Vertrek: Zaterdag)

€ 50,00 € 68,00 € 98,00 € 133,00 € 170,00 € 120,00 € 68,00 € 50,00

PRESTIGE BEACH

Mobile Home 4 Pers. + 1 Kind (3-9 jaar) (Aankomst / Vertrek: Zaterdag)

€ 50,00 € 64,00 € 84,00 € 123,00 € 168,00 € 110,00 € 64,00 € 50,00

RIVIERA

Mobile Home 4 Pers. + 1 Kind (3-9 jaar) (Aankomst / Vertrek:

Vrijdag/Zondag)

€ 50,00 € 64,00 € 84,00 € 123,00 € 168,00 € 110,00 € 64,00 € 50,00

NEW COTTAGE

Mobile Home 4 Pers. (Aankomst / Vertrek: Donderdag of Zondag)

€ 50,00 € 57,00 € 78,00 € 110,00 € 145,00 € 90,00 € 57,00 € 50,00

NEW COTTAGE

Aanbieding voor 2 Pers. (Aankomst / Vertrek: Donderdag of Zondag)

€ 35,00 € 57,00 € 78,00 € 110,00 € 145,00 € 90,00 € 57,00 € 35,00

PRESTIGE BOSCO

Mobile Home 4 Pers. (Aankomst / Vetrek: Donderdag of Zondag)

€ 50,00 € 57,00 € 78,00 € 110,00 € 145,00 € 90,00 € 57,00 € 50,00

PRESTIGE BOSCO € 35,00 € 57,00 € 78,00 € 110,00 € 145,00 € 90,00 € 57,00 € 35,00



Aanbieding voor 2 Pers. (Aankomst / Vertrek: Donderdag of Zondag)

ELLE

Mobile Home 4 Pers. (Aankomst / Vertrek: Donderdag of Zondag)

€ 40,00 € 55,00 € 73,00 € 100,00 € 140,00 € 85,00 € 55,00 € 40,00

ELLE

Aanbieding voor 2 Pers. (Aankomst / Vertrek: Donderdag of Zondag)

€ 35,00 € 55,00 € 73,00 € 100,00 € 140,00 € 85,00 € 55,00 € 40,00

POMPOSA

Mobile Home 4 Pers. (Aankomst / Vertrek: Vrije keuze) 

€ 40,00 € 50,00 € 65,00 € 80,00 € 130,00 € 85,00 € 50,00 € 40,00

POMPOSA

Aanbieding voor 2 Pers. (Aankomst / Vertrek: Vrije keuze)

€ 35,00 € 50,00 € 65,00 € 80,00 € 130,00 € 85,00 € 50,00 € 35,00

Extra Person € 10,00 € 11,00 € 11,00 € 15,00 € 15,00 € 11,00 € 11,00 € 10,00

Termijnen en voorwaarden van de prijslijst

(Exclusief verandering BTW of toeristenbelasting)

IN DE PRIJS INBEGREPEN:

1 parasol + 1 ligstoel + 1 ligbed op het privé strand van de camping (Service niet inbegrepen voor de stacaravan POMPOSA)

Verzekeringspolis "Reis en Verblijf"

Eindschoonmaak voor verblijven langen dan 7 nachten

Eerste levering van bedlinnen (beddengoed, dekens, kussens)

Gas, warm water, electriciteit

Keukengerei en serviesgoed

Benodigheden voor kinderen en baby's (bedhek, kinderstoel) op aanvraag bij de reservreing

1 auto parkeerplaats

Sateliet TV

Animatie (van 24/05 tot 13/09/2014)

Airco ( met airco card : 50 uur per week inbegrepen)

http://www.campingvignasulmar.it/source/VignasulMar-assicurazione-EN.pdf


BTW 10%

Borg te betalen bij aankomst (contant of met creditcard) : € 100,00

Aankomst: check in bij aankomst vanaf 8.00 uur, sleutelafname vanaf 17.00 uur. Auto parkeerplaats, Strandservice (wanneer verwacht),

zwembad toegang (niet inbegrepen) beschikbaar vanaf 15.00 uur.

Vertrek: sleutel teruggave voor 9.00 uur. Parkeerplaats voor de auto extern, het is mogelijk om de hele dag gebruik te maken van het

zwembad (service tegen betaling van 24/05 tot 30/08). 

Het volledige saldo van het verblijf, min de aanbetaling dient binnen 15 dagen voor aankomst betaald te worden, compleet met de

deelnemerslijst ( check in online)

Park zwembaden vernieuwd en nieuwe bar service geopend van 24/05 tot 20/09, dagelijks van 10.00 uur tot 19.00 uur, behalve

maandag morgen. Met avondopeningstijden tot 22.00 uur volgens programma nog te beslissen.

NIET INBEGREPEN IN DE PRIJS:

Reserveringskosten : € 40,00

Airco kaart: extra opvullingen: € 12.00 voor 20 uur/ € 25.00 voor 40 uur.

Eindschoonmaak voor verblijf korten dan 7 nachten (€ 50,00)

Handdoeken: (op aanvraag: € 8,00 per persoon per wissel).

Wissel bedlinnen (op aanvraag: € 8,00 per persoon per wissel)

Entree in het zwembad (zwembad geopend van 24/05/2014 tot 20/09/2014). Openingstijden van dinsdag tot zondag van 10.00 uur tot 19.00

uur - maandag van 14.00 uur tot 19.00 uur.

Tegen betaling van 24/05 tot 30/08: Volwassenen € 13,00 (eenmalig voor het gehele verblijf) - Kinderen (3-9 jaar) € 9,00 (eenmalig voor het

gehele verblijf) - Gehandicapten: gratis

WI-FI (beperkte zones): € 2,00 - 1 uur / € 10,00 - 7 uur / €15,00 - 14 uur (niet vergoedbaar)

Huur barbeque: € 15,00 (op aanvraag bij de reservering)

Strand service niet inbegrepen voor stacaravan POMPOSA

Minumum verblijf in periode E voor stacaravans: 14 nachten.

http://95.110.153.162/VignaSulMar/ned/Login.aspx


Honden/Katten gratis toegestaan (max. 2 huisdieren) in de stacaravan LOGGIA, in de stacaravan ELLE en in de stacaravan POMPOSA. De aanwezigheid van

huisdieren dient bij de reservering gemeld te worden.

RESERVERINGSVOORWAARDEN

Het volledige saldo van het verblijf dient binnen 15 dagen voor aankomst betaald te worden.

De reservering word pas als bevestigd beschouwd na ontvangst van de aanbetaling gelijk aan 30% van het totale bedrag + € 40,00 reserveringskosten,

(worden niet terug betaald) en na controle van beschikbaarheid.

Voor de stacaravans MARINA, PRESTIGE BEACH en RIVIERA kinderen tussen 3 en 9 jaar worden niet als vijfde persoon geteld en betalen geen meerprijs.

Volgens art. 12, comma 1, wet 201 van 06/12/2011, voor het seizoen 2014 akzepteren wij geen contante betalingen hoger dan € 999,99.

Wij akzepteren betalingen in contant, credicard (VISA, EC, MASTERCARD) en bankpas.

"VROEGBOEKKORTINGEN* "

Saldo van het verblijf voor 31 januari 2014 12 % korting op de totaalprijs van de stacaravan

 

Saldo van het verblijf voor 28 februari 2014: 8 % korting op de totaalprijs van de stacaravan

 

Saldo van het verblijf voor 31 maart 2014 5 % korting op de totaalprijs van de stacaravan

*Kortingen niet geldig op extra services en niet in combinatie met andere aanbiedingen of Last Minute

ANNULERINGSVOORWAARDEN

In geval van annulering van de reservering word aan de klant een alternatief verblijf voorgesteld voor het seizoen 2014 of 2015.

In alternatief de aanbetaling word als volgd teruggebetaald:

- Annulering van de reservering tot 30 dagen voor aankomst:



De aanbetaling word per bank terugbetaald voor het einde van het zomerseizoen 2014: er worden €80,00 (annuleringskosten) ingehouden van de aanbetaling.

Reserveringskosten worden niet terug betaald.

- Annulering van de reservering van 29 dagen voor aankomst:

Raadpleeg de voorwaarden van de annuleringsverzekering, (die men tegelijk met de reserveringsbevestiging ontvangen heeft) en neem contact op met Europ

Assistance (met de verzekerings polis "Reis en Verblijf").

De belangrijkste conditie van een geldige polis is dat men het saldo betaald moet hebben 15 dagen voor aankomst.

Reserveringskosten worden niet terug betaald.


