Veelgestelde vragen

Als ik een accommodatie heb geboekt op welk tijdstip ik op de camping kan
aankomen, en als ik 's avonds aankom tot wanneer kan ik inchecken?
De oplevering van de accommodatie is gepland vanaf 16. Het inchecken kan worden
gedaan tot 20.00 uur. Wie 's ochtends aankomt, kan in afwachting ondertussen
gebruik maken van de diensten van de camping.
Diegenen die na 20.00 uur aankomen, moeten het personeel van de receptie
hiervan op de hoogte stellen en de registraties voor de volgende dag vóór 9.00 uur
formaliseren.
Hoe laat moet ik aankomen om een pitch te krijgen?
Het veld wordt 's middags afgeleverd; als het gratis is van eerdere klanten, kan het
nog eerder worden geleverd. De toegang is in ieder geval niet gedaan tijdens de
stilte, van 14.00 tot 16.00 uur en van 24.00 tot 07.00 uur.
Hoe en wanneer kan ik de rekening van de camping betalen?
Als de rekening minder dan €.3.000,00 is, zowel in contanten als met creditcards als
deze hoger is, alleen met creditcards. Het resterende bedrag dient voor aankomst te
worden betaald of uiterlijk bij het inchecken, alleen tijdens de inchecktijden (9 - 12
en 16 - 19).
De dag van vertrek op welk tijdstip moet ik de accommodatie verlaten?
Binnen 9.00 uur de huisvesting van het dorp.
Tegen 11.00 uur de plaatsen.
Het is mogelijk om tot 12.00 uur in de Camping Village te verblijven om de
parkeerplaats vrij te maken.
Op welke tijden kunt u de camping met het voertuig verlaten?
Van 8.00 tot 14.00 uur en van 16.00 tot 20.00 uur; vertrek is alleen toegestaan vanaf
7.00 uur voor gasten die de receptie hebben geïnformeerd.
Accepteer je dieren?
Nee. Tot op heden is het niet toegestaan om dieren van welke soort en / of grootte
dan ook te huisvesten.
Kan je op de camping fietsen?
Ja, met respect voor snelheid in een loopritme, behalve voor verboden en centrale
gebieden.

Hoe contact opnemen met een arts en / of een kinderarts, indien nodig?
U kunt contact met ons opnemen via de receptie of op het infopunt. Huisbezoeken,
tegen een vergoeding. Dokter aanwezig in het dorp op specifieke tijden.
Heeft u een volledig uitgeruste strandservice (parasols, ligbedden)?
Ja, het is mogelijk om parasols en ligstoelen op het privéstrand te huren. Voor
diegenen die een clubkaart kopen, inclusief strandservice.
Is er een zwembad?
Ja, de Camping Village heeft een groot zwemgedeelte voor volwassenen, een
zwembad voor kinderen en een bubbelbad. De ligbedden en parasols kunnen vrij
worden gebruikt totdat de maximale capaciteit is bereikt.
Zijn er gerechten in de kitchenette?
Ja, de structuren met kitchenette zijn uitgerust met servies, potten en pannen,
bestek, borden, glazen, koffiezetapparaat, diverse gereedschappen.
Is er behoefte aan schoonmaken? De bezem, de schop, de vod, enzovoort?
De Village-faciliteiten zijn uitgerust met een bezem, een schop en een eerste set
voor recycling en de containers voor dit doel. De vodden en sponzen kunnen op de
markt worden gekocht.
Is er animatie?
Ja, er is een animatieservice vanaf de opening tot aan het sluiten van de Camping
Village, met activiteiten die zijn gedifferentieerd naar leeftijd.
Is er een animatieprogramma?
Ja, het wordt wekelijks geëxposeerd op de prikborden in de Camping Village.
Is het mogelijk om een barbecue te houden?
De camping heeft geen gemeenschappelijke barbecue, maar het is toegestaan om
de barbecue te maken met zijn eigen uitrusting, in zijn eigen gebied en met de
nodige zorgvuldigheid.
Welke sport is het mogelijk om te oefenen?
In het dorp is er een duik- en snorkelcentrum. Het is mogelijk om cursussen te
volgen voor duiken, windsurfen, sup. In de Camping Village vindt u een voetbalveld,
beachvolleybal, jeu de boules en tafeltennis.
Waar kan ik de buskaartjes kopen?
Bij de conciërge, opening h. 24.

Is het mogelijk om excursies te boeken?
Het is mogelijk om excursies te boeken voor boottochten naar de nabijgelegen
Tremiti-eilanden, evenals voedsel- en wijnfestivals en routes in de omgeving, gericht
op het Info-punt in het dorp.
Wat kunt u bezoeken in de buurt van de camping?
De te bezoeken attracties zijn: archeologische vindplaatsen, stranden van de Costa
dei Trabocchi, Punta Penna Natuurreservaat Punta Aderci, sociale wijnmakerijen,
Vasto Marina, het historische centrum van Vasto.
Heb je kluisjes?
Nee, maar we bieden een depositogeld (contant of met creditcards).
Is het mogelijk om fietsen te huren? en zo ja, hebben ze een kinderzitje?
Ja, je kunt ze huren bij de conciërge. Er zijn ook met de stoel.
Is een taxi gemakkelijk te vinden?
Vraag op de camping aan de conciërge wie verantwoordelijk is voor het verstrekken
van het adres of bel het. Voor nachtritten moet je bij de conciërge boeken.
Is de wasservice beschikbaar?
Ja, het is mogelijk om gebruik te maken van de was, evenals een zwakke droger in
de Camping Village-wasruimte.
Heb je een internetverbinding?
Ja, WI-FI is gratis maar beperkt in openbare en centrale gebieden. Je kunt nog steeds
pakketten kopen om overal in het dorp verbinding te hebben.
Zijn de velden uitgerust met een lichte verbinding? Hoeveel versterkers?
Ja, de plaatsen zijn voorzien van een lichtaansluiting. Elke standplaats heeft recht op
een aansluiting op 230 volt, maximaal 6 ampère.
Hoe groot zijn de staanplaatsen?
De plaatsen meten tussen de 50 en 80 vierkante meter. Bij onze keuze van geschikte
pitch kan onze gids helpen.
Wat is het verschil tussen standaard en extra toonhoogte?
De afmetingen van de standaard zijn kleiner dan de extra's, die meestal ongeveer 8
x 10 meter meten.

Is het mogelijk om de auto bij het veld of de woning te parkeren?
Nee. Auto's kunnen de Camping Village alleen betreden op de dag van aankomst en
vertrek; voor de hele vakantie moeten ze geparkeerd worden in de Camping Village,
op de parkeerplaats, voorzien van kunstmatige schaduwplaten.
Is het teken voor de douches nodig?
Nee. De warme / koude douches op de camping zijn gratis, met uitzondering van die
op het strand.
Is het mogelijk om de Camper-service te doen?
De camping heeft een camperplaats. Het is een service die we exclusief aanbieden
aan onze gasten met een verblijf van minimaal 2 nachten. Voor externe bezoekers
kost de service €. 20.00.

