Via Pairola, 65
18016, San Bartolomeo al Mare (IM)
Tel:0039 0183 40.10.98
P.I. 00249220088

e-mail: campingfrantoio@gmail.com
website: www.ilfrantoiocamping.it

PRIJSLIJST 2020
BUNGALOW
Laag Seizoen
Euro
BUNGALOW
4 personen tipo A
BUNGALOW
4 personen tipo B
BUNGALOW
6 personen

Per nacht per bungalow
Hoog Seizoen
10/04 – 13/04
01/07 - 31/08
Euro

€ 70,00

€ 85,00

€ 80,00

€ 100,00

€ 90,00

€ 110,00

Alle bungalows zijn voorzien van een volledig uitgeruste keuken, badkamer met toilet-wasbak-douche, airco/verwarming,
LCD TV.
Prijzen van de bungalows zijn inclusief water, gas en elektriciteit. Beddengoed
en/of dekbedden zijn aanwezig in de bungalows. Handdoeken zijn niet aanwezig in de bungalows.
TIPO A: De bungalow bestaat uit een tweepersoonsslaapkamer met lakens en dekens, eethoek die omgebouwd kan worden
tot een bed voor kinderen,
TIPO B: Onze 4-persoons bungalow bestaat uit twee tweepersoonsslaapkamer met lakens en dekens, een eetkamer.
Bungalows worden gratis schoongemaakt bij een verblijf van minder dan 7 nachten, €20 bij een verblijf van 7 tot en met 13
nachten en €35 bij een verblijf van meer dan 14 nachten.
De schoonmaken van de keuken is ten lasten van de klant. Mocht de bungalow niet schoon zijn bij vertrek zal hiervoor €20 euro
in rekening worden gebracht. Dit bedrag zal worden ingehouden van de €150 borg die contant betaald wordt bij aankomst op de camping..

Per nacht
STAANPLAATS - TENT
/CAMPER/CARAVAN/

Laag Seizoen

STAANPLAATS - TENT CANADESE 2/3 personen

Euro
€ 8,00

Hoog Seizonen
10/04 – 13/04
01/07 - 31/08
Euro
€ 10,00

STAANPLAATS - TENT 4 - 5 personen

€ 9,00

€ 11,00

STAANPLAATS CAMPER

€ 12,00

€ 15,00

STAANPLAATS CARAVAN

€ 12,00

€ 15,00

VOLWASSENEN / GASTEN

€ 7,00

€ 9,00

CHILDREN 3 - 8 jaar oud

€ 5,00

€ 6,00

Gratis zwembad, geopend van half juni tot begin september. Ligbedden tegen betaling.
Gratis pendelbus naar het strand / centrum. (alleen in het hoogseizoen en op feestdagen)
Check-in van 15,00 tot 22,00uur / check-out tot 10,00uur
De camping sluit de poorten van 13,00 tot 15,00uur, van 22,00 tot 08,00uur (in de zomer van 23,00 tot 07,00uur)
Op deze momenten:
het is niet mogelijk om in te checken (documentregistratie)
-Alleen degenen die al ingecheckt zijn en hun "Toegangscontrolekaart" hebben opgehaald, kunnen de camping betreden.
Interne regels, voorwaarden en annuleringsbeleid zichtbaar op de site www.ilfrantoiocamping.it
in de rubriek "Voorwaarden”

