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Camping, 
Priser og generelle oplysninger

BESTILLING AF STANDPLADSER
Det er nødvendigt at udfylde den relevante formular, for at 
bestille en standplads. Disponibel på vores website  
www.pianidiclodia.it . Efter bestilling vil standpladsen blive 
tildelt ved ankomsten.

BESTILLINGS- OG BETALINGSMETODE

STANDARDSTANDPLADSER  
For Standardstandpladserne accepteres bestilling med fri 
ankomstdato for mindst 3 nætter, afhængigt af årstiden.
Ved bestilling af standardstandpladser med ankomst 
fra d. 25.03. til d. 09.07. og fra d. 21.08. til d. 10.10. er 
forskudsbetaling ikke påkrævet. Betaling for hele opholdet 
skal afvikles på stedet inden afrejsen i kontanter eller med 
betalingskort. For reservationer med ankomst fra d. 10.07. 
til d. 20.08. skal der indbetales et beløb på 100,00 Euro 
indenfor 2 uger efter modtagelse af bestillingens bekræftelse. 
Hvis dette beløb ikke indbetales indenfor den ovenstående 
frist, annulleres bestillingen automatisk og uden yderligere 
forvarsel. Betaling for hele opholdet skal afvikles på stedet 
inden afrejsen i kontanter eller med betalingskort. For 
Standardstandpladserne skal gæsten fremmøde, eller 
meddele eventuel forsinkelse, inden kl. 17 på den forudsete 
ankomstdato. I modsat fald kan Direktionen gøre brug af 
muligheden for at annullere bestillingen.

AFBESTILLING
I tilfælde af aflysning af opholdet med ankomst fra 10.07 til 
20.08 bevarer ledelsen som straf:
 • Under alle omstændigheder det betalte beløb på 100,00 Euro 

på tidspunktet for reservationen.

**I tilfælde af fremtidige begrænsninger, forårsaget af 
pandemien Covid-19, vil ændringer af politikken for annullering 
blive opdaterede og offentliggjorte på vores internetside  
www.pianidiclodia.it

STANDPLADSERNE CLASSIC OG PLUS
For standpladserne Classic og Plus accepteres bestilling 
med fri ankomstdato for mindst 7 nætter i hele sæsonen. Ved 
bestilling af standpladserne Classic og Plus med ankomst 
fra d. 25.03. til d. 20.05. og fra d. 28.08. til d. 10.10. er 
forskudsbetaling ikke påkrævet. Betaling for hele opholdet 
skal afvikles på stedet inden afrejsen i kontanter eller med 
betalingskort. For bestillinger med ankomst fra d. 21.05. til d. 
27.08. skal der indbetales et beløb på 100,00 Euro indenfor 
2 uger efter modtagelse af bestillingens bekræftelse. Hvis 
dette beløb ikke indbetales indenfor den ovenstående 
frist, annulleres bestillingen automatisk og uden yderligere 
forvarsel. Saldobeløbet skal indbetales mindst 4 uger før 
ankomstdatoen. Hvis dette beløb ikke indbetales indenfor den 
ovenstående frist, annulleres bestillingen automatisk og uden 
yderligere forvarsel. Betaling skal ske med bankoverførelse 
til: GESTIONI BENACENSI SPA (yderligere oplysninger vil være 
vedlagt bestillingens bekræftelse). Bankgebyrer skal betales 
af gæsten.

AFBESTILLING
I tilfælde af aflysning af opholdet med ankomst fra 21.05 til 
27.08 bevarer ledelsen som straf:
 • Under alle omstændigheder det betalte beløb på 100,00 Euro 

på tidspunktet for reservationen.
 • I tilfælde af aflysning op til 15 dage før opholdets start 

refunderes hele den betalte saldo.
 • Ingen refusion vil blive anerkendt for annullering efter disse 

vilkår.

**I tilfælde af fremtidige begrænsninger, forårsaget af 
pandemien Covid-19, vil ændringer af politikken for annullering 
blive opdaterede og offentliggjorte på vores internetside  
www.pianidiclodia.it 

DELUXE STANDPLADSER
For reservationer med ankomst fra d. 25.3. til d. 20.5. og fra d. 
11.09. til d. 10.10. accepteres bestillinger med fri ankomstdato 
for mindst 7 nætter. For reservationer med ankomst fra d. 
21.5. til d. 10.09. accepteres bestillinger for 7 eller multipla 
af 7 nætter med fast ankomstdato: i zone D med ankomst 
lørdag, i zone A med ankomst søndag. Indenfor 2 uger efter 
bekræftelse af bestillingen skal der indbetales et beløb på 
100, 00 Euro. Hvis dette beløb ikke indbetales indenfor den 
ovenstående frist, annulleres bestillingen automatisk og uden 
yderligere forvarsel. Saldobeløbet skal indbetales mindst 4 
uger før ankomstdatoen. Hvis dette beløb ikke indbetales 
indenfor den ovenstående frist, annulleres bestillingen 
automatisk og uden yderligere forvarsel. Betaling skal ske med 
bankoverførelse til: GESTIONI BENACENSI SPA (yderligere 
oplysninger vil være vedlagt bestillingens bekræftelse). 
Bankgebyrer skal betales af gæsten.

AFBESTILLING
I tilfælde af aflysning bevarer ledelsen som straf:
 • Under alle omstændigheder det betalte beløb på 100,00 Euro 

på tidspunktet for reservationen.
 • I tilfælde af aflysning op til 15 dage før opholdets start 

refunderes hele den betalte saldo.
 • Ingen refusion vil blive anerkendt for annullering efter disse 

vilkår.

**I tilfælde af fremtidige begrænsninger, forårsaget af 
pandemien Covid-19, vil ændringer af politikken for annullering 
blive opdaterede og offentliggjorte på vores internetside  
www.pianidiclodia.it 

LEADING OG ROYAL STANDPLADSER  
For standpladserne Leading (zone A) og standpladserne 
Royal (zone C) accepteres bestillinger med ankomst om 
søndagen for 7 nætter eller multipla af 7 nætter i hele 
sæsonen. Indenfor 2 uger efter bekræftelse af bestillingen skal 
der indbetales et beløb på 100, 00 Euro. Saldobeløbet skal 
indbetales mindst 4 uger før ankomstdatoen. Hvis dette beløb 
ikke indbetales indenfor den ovenstående frist, annulleres 
bestillingen automatisk og uden yderligere forvarsel. Betaling 
skal ske med bankoverførelse til: GESTIONI BENACENSI 
SPA (yderligere oplysninger vil være vedlagt bestillingens 
bekræftelse). Bankgebyrer skal betales af gæsten.

AFBESTILLING
I tilfælde af aflysning bevarer ledelsen som straf:
 • Under alle omstændigheder det betalte beløb på 100,00 Euro 

på tidspunktet for reservationen.
 • I tilfælde af aflysning op til 15 dage før opholdets start, 40% af 

restbeløbet
 • Ingen refusion vil blive anerkendt for annullering efter disse 

vilkår 

**I tilfælde af fremtidige begrænsninger, forårsaget af 
pandemien Covid-19, vil ændringer af politikken for annullering 
blive opdaterede og offentliggjorte på vores internetside  
www.pianidiclodia.it 

AFREJSETIDSPUNKT
Afrejse fra ferieparken skal ske inden kl. 12.00. Efter dette 
tidspunkt pålægges yderligere en overnatning (teltpladser + 
personer) uafhængigt af ankomsttidspunktet.

Camping

Prisen pr. dag udregnes ved at sammenlægge prisen for opholdsstedet inkl. parkeringsplads for 1 bil plus prisen pr. person multipliceret med 
antallet af de tilstedeværende personer. 
Prisen gælder pr. overnatning og er angivet i euro. Inkl. moms 10%. 
PRISERNE INKLUDERER IKKE TURISTAFGIFTEN, DER SKAL BETALES VED AFGANG.

*På bestilling med forudbetaling, daglig rengøring ikke indbefattet.

For særtilbud se side 102
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PER KIND
1–9 jaar

A 25.03-10.04 18,20 € 21,60 € 24,10 € 30,00 € 33,00 € 60,00 € 15,00 € 7,60 € 5,00 €

B 10.04-12.05 12,20 € 15,50 € 17,70 € 23,00 € 25,00 € 43,00 € 15,00 € 6,30 € 4,00 €

C 12.05-21.05 18,20 € 21,60 € 24,10 € 30,00 € 33,00 € 60,00 € 15,00 € 8,70 € 5,60 €

D 21.05-05.06 27,30 € 31,30 € 33,70 € 40,00 € 45,00 € 78,00 € 20,00 € 11,20 € 6,80 €

E 05.06-19.06 25,80 € 29,70 € 32,00 € 40,00 € 45,00 € 78,00 € 20,00 € 10,10 € 6,20 €

F 19.06-03.07 26,30 € 30,20 € 32,50 € 40,00 € 45,00 € 75,00 € 20,00 € 11,20 € 6,80 €

G 03.07-10.07 36,00 € 40,20 € 43,50 € 48,80 € 55,00 € 102,00 € 25,00 € 13,90 € 9,10 €

H 10.07-21.08 41,50 € 45,90 € 49,70 € 54,50 € 61,00 € 124,00 € 25,00 € 15,90 € 10,40 €

I 21.08-28.08 30,20 € 34,70 € 37,80 € 43,00 € 48,00 € 90,00 € 20,00 € 13,30 € 8,40 €

L 28.08-04.09 18,50 € 22,00 € 24,60 € 29,00 € 32,00 € 60,00 € 20,00 € 10,10 € 6,20 €

M 04.09-11.09 12,20 € 15,50 € 17,70 € 23,00 € 25,00 € 43,00 € 15,00 € 7,20 € 4,40 €

N 11.09-10.10 12,20 € 15,50 € 17,70 € 23,00 € 25,00 € 43,00 € 15,00 € 6,30 € 4,00 €
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SEIZOENEN 2021

Lu
x

Sk
y

A 25.03-10.04 66,00 € 66,00 €

B 10.04-12.05 52,00 € 52,00 €

C 12.05-21.05 78,00 € 78,00 €

D 21.05-05.06 112,00 € 112,00 €

E 05.06-19.06 104,00 € 104,00 €

F 19.06-03.07 108,00 € 108,00 €

G 03.07-10.07 148,00 € 148,00 €

H 10.07-21.08 166,00 € 166,00 €

I 21.08-28.08 133,00 € 133,00 €

L 28.08-04.09 104,00 € 104,00 €

M 04.09-11.09 63,00 € 63,00 €

N 11.09-10.10 52,00 € 52,00 €
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A 25.03-10.04 135,00 € 143,00 € 143,00 € 143,00 € 143,00 €

B 10.04-12.05 103,00 € 108,00 € 108,00 € 108,00 € 108,00 €

C 12.05-21.05 155,00 € 167,00 € 167,00 € 167,00 € 167,00 €

D 21.05-05.06 202,00 € 209,00 € 209,00 € 209,00 € 209,00 €

E 05.06-19.06 188,00 € 197,00 € 197,00 € 197,00 € 197,00 €

F 19.06-03.07 194,00 € 203,00 € 203,00 € 203,00 € 203,00 €

G 03.07-10.07 260,00 € 275,00 € 275,00 € 275,00 € 275,00 €

H 10.07-21.08 285,00 € 295,00 € 295,00 € 295,00 € 295,00 €

I 21.08-28.08 250,00 € 263,00 € 263,00 € 263,00 € 263,00 €

L 28.08-04.09 188,00 € 197,00 € 197,00 € 197,00 € 197,00 €

M 04.09-11.09 129,00 € 132,00 € 132,00 € 132,00 € 132,00 €

N 11.09-10.10 103,00 € 108,00 € 108,00 € 108,00 € 108,00 €
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PR. 
PERSON

57,00 € 66,00 € 110,00 € 70,00 € 64,00 € 7,60 €

43,00 € 52,00 € 78,00 € 57,00 € 50,00 € 6,30 €

66,00 € 78,00 € 130,00 € 89,00 € 76,00 € 8,70 €

98,00 € 112,00 € 174,00 € 130,00 € 110,00 € 11,20 €

90,00 € 104,00 € 160,00 € 117,00 € 101,00 € 10,10 €

95,00 € 108,00 € 168,00 € 126,00 € 106,00 € 11,20 €

125,00 € 148,00 € 232,00 € 174,00 € 144,00 € 13,90 €

141,00 € 166,00 € 250,00 € 199,00 € 163,00 € 15,90 €

112,00 € 133,00 € 220,00 € 152,00 € 130,00 € 13,30 €

90,00 € 104,00 € 160,00 € 117,00 € 101,00 € 10,10 €

54,00 € 63,00 € 104,00 € 77,00 € 61,00 € 7,20 €

43,00 € 52,00 € 78,00 € 57,00 € 50,00 € 6,30 €
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PR. 
PERSON

110,00 € 135,00 € 7,60 €

78,00 € 103,00 € 6,30 €

130,00 € 155,00 € 8,70 €

174,00 € 202,00 € 11,20 €

160,00 € 188,00 € 10,10 €

168,00 € 194,00 € 11,20 €

232,00 € 260,00 € 13,90 €

250,00 € 285,00 € 15,90 €

220,00 € 250,00 € 13,30 €

160,00 € 188,00 € 10,10 €

104,00 € 129,00 € 7,20 €

78,00 € 103,00 € 6,30 €

Glamping Bungalow

Maxicaravan Lake

SEIZOENEN 2021

Pr
es

ti
ge

Su
pe

ri
or

G
iu

lie
tt

a 

G
iu

lie
tt

a 
Vi

ew

Ro
m

eo

N
at

ur
al

gr
ee

n

N
at

ur
al

gr
ee

n 
ga

rd
en

PR. 
PERSON

A 25.03-10.04 143,00 € 78,00 € 83,00 € 83,00 € 83,00 € 83,00 € 135,00 € 7,60 €

B 10.04-12.05 108,00 € 64,00 € 68,00 € 68,00 € 68,00 € 68,00 € 103,00 € 6,30 €

C 12.05-21.05 167,00 € 103,00 € 109,00 € 109,00 € 109,00 € 109,00 € 155,00 € 8,70 €

D 21.05-05.06 209,00 € 135,00 € 143,00 € 143,00 € 143,00 € 143,00 € 202,00 € 11,20 €

E 05.06-19.06 197,00 € 123,00 € 129,00 € 129,00 € 129,00 € 129,00 € 188,00 € 10,10 €

F 19.06-03.07 203,00 € 131,00 € 139,00 € 139,00 € 139,00 € 139,00 € 194,00 € 11,20 €

G 03.07-10.07 275,00 € 182,00 € 187,00 € 187,00 € 187,00 € 187,00 € 260,00 € 13,90 €

H 10.07-21.08 295,00 € 209,00 € 221,00 € 221,00 € 221,00 € 221,00 € 285,00 € 15,90 €

I 21.08-28.08 263,00 € 158,00 € 166,00 € 166,00 € 166,00 € 166,00 € 250,00 € 13,30 €

L 28.08-04.09 197,00 € 123,00 € 129,00 € 129,00 € 129,00 € 129,00 € 188,00 € 10,10 €

M 04.09-11.09 132,00 € 88,00 € 90,00 € 90,00 € 90,00 € 90,00 € 129,00 € 7,20 €

N 11.09-10.10 108,00 € 64,00 € 68,00 € 68,00 € 68,00 € 68,00 € 103,00 € 6,30 €

MaxicaravanBungalow-Maxicaravan, 
Priser og generelle oplysninger

BETALING
 • Inden to uger efter bekræftelsen af reservationen skal 

der indbetales et beløb svarende til 20% af det samlede 
budgetterede beløb.

 • Hvis vi ikke modtager dette beløb indenfor den ovennævnte 
frist, bliver bestillingen automatisk annulleret uden yderligere 
meddelelse.

 • Saldobeløbet af den budgetterede pris for ferieopholdet skal 
være os i hænde mindst 4 uger før ankomsten.

 • Summen af betalte beløb vil blive gjort op og fratrukket ved 
den endelige afregning. I prisen er inkluderet anvendelsen af 
faciliteter, som ikke er medregnet i den budgetterede pris.

 • Den bestilte periode skal under alle omstændigheder betales 
også i tilfælde af, at den ikke er blevet fuldt udnyttet på grund 
af forsinket ankomst eller for tidlig afrejse.

AFBESTILLINGER
I tilfælde af aflysning bevarer ledelsen som straf:
 • Under alle omstændigheder det gebyr, der er givet for at 

bekræfte reservationen
 • I tilfælde af aflysning op til 15 dage før opholdets start, 40% af 

restbeløbet
 • Ingen refusion vil blive anerkendt for annullering efter disse 

vilkår 

**I tilfælde af fremtidige begrænsninger, forårsaget af 
pandemien Covid-19, vil ændringer af politikken for annullering 
blive opdaterede og offentliggjorte på vores internetside  
www.pianidiclodia.it 

BETALINGSMÅDER
Ved bankoverførsel til: GESTIONI BENACENSI SPA. (yderligere 
detajler vedhæftes Deres booking bekræftelse). Alle 
bankgebyrer betales af gæsten.
Kontant betaling på stedet accepteres op til højst 1999,00 
Euro (i overensstemmelse med den italienske lov n. 157 af d. 
9. december 2019) og herover med kreditkort. Betaling med 
check accepteres ikke.  

RENGØRING 
Gæsten er forpligtet til at efterlade ferieboligen i samme 
stand som ved modtagelsen. Rengøringen kan foretages 
personligt eller af rengøringsassistenter mod betaling af 50 
€. Hvis ferieboligen i forbindelse med slutkontrollen ikke er i 
tilfredsstillende stand, pålægges Gæsten taksten herfor. 

ANKOMSTTIDSPUNKT
Check-in til feriebyen er mulig fra kl. 12.00.  Nøglerne 
udleveres i tidsrummet som angives i nedenstående tabel 
afhængigt af sæsonen. Gæsterne bedes om at lave check-
out dagen inden afrejse i kassens respektive åbningstider. 
Ferieboliger og maxicaravans skal forlades senest kl. 10.00. 
Hvis man forbliver på feriestedet efter kl. 12.00, betales den 
fulde dagspris for bil og antal af personer.

RESERVATION
Reservationen skal foretages ved udfyldelse af skemaet på 
vores hjemmeside www.pianidiclodia.it

HVAD ER DER I LEJLIGHEDERNE
Service, mikrobølgeovn, satellitfjernsyn, telefon, pengeboks, 
tørrestativer, puder og tæpper (på forespørgsel), udstyr til 
rengøring af gulvet. 

HVAD SKAL DU SELV MEDBRINGE
Duge, dækkeservietter, viskestykker, karklude, håndklæder og 
sengelinned, eventuelle klude og svampe.

Motorcykler er ikke tilladt 
Husdyr: kun tilladt ved forespørgsel herom og i type 
Naturalgreen, Naturalgreen Garden og bungalow Virgilio 
Valpolicella og Lugana.

Prisen pr. dag udregnes ved at sammenlægge prisen for opholdsstedet inkl. parkeringsplads for 1 bil plus prisen pr. person multipliceret  
med antallet af de tilstedeværende personer. 
Prisen gælder pr. overnatning og er angivet i euro. Inkl. moms 10%. Børn Gratis til og med 3 år.
PRISERNE INKLUDERER IKKE TURISTAFGIFTEN, DER SKAL BETALES VED AFGANG.

Prisen pr. dag udregnes ved at sammenlægge prisen for opholdsstedet inkl. parkeringsplads for 1 bil plus prisen pr. person multipliceret  
med antallet af de tilstedeværende personer. 
Prisen gælder pr. overnatning og er angivet i euro. Inkl. moms 10%. Børn Gratis til og med 3 år.
PRISERNE INKLUDERER IKKE TURISTAFGIFTEN, DER SKAL BETALES VED AFGANG.

Prisen pr. dag udregnes ved at sammenlægge prisen for opholdsstedet inkl. parkeringsplads for 1 bil plus prisen pr. person multipliceret  
med antallet af de tilstedeværende personer. 
Prisen gælder pr. overnatning og er angivet i euro. Inkl. moms 10%. Børn Gratis til og med 3 år.
PRISERNE INKLUDERER IKKE TURISTAFGIFTEN, DER SKAL BETALES VED AFGANG.

For særtilbud se side 102

For særtilbud se side 102

For særtilbud se side 102

SEIZOENEN 2021 FERIEPERIODE MIN. ANKOMSTDAG
OVERTAGELSE AF 
FERIEBOLIGTYPE

GARANTERES FRA KL.
AFREJSE INDEN KL.

A  7 nætter Eftervalg 15:00 10:00

B 2 nætter Eftervalg 17:00 10:00

C  E 3 nætter Eftervalg 17:00 10:00

D 7 nætter Eftervalg 17:00 10:00

F  G  H  I  L  M 7 nætter Tor/Fre/Lør/Søn 17:00 10:00

N 3 nætter Eftervalg 15:00 10:00

Borgo 
dei Colli
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EKSTRA OMKOSTNINGER 25.03-12.05 / 11.09-10.10 12.05-03.07 / 21.08-11.09 03.07-21.08

Ekstra parkeringsplads 5,00 € 7,00 € 13,00 €

Garage 1 parkeringsplads* 8,00 € 12,00 € 18,00 €

Hund 3,00 € 4,50 € 8,00 €

Besøgende 8,00 € 14,00 € 19,00 €

Besøgende barn  (1–9 år) 5,00 € 9,00 € 14,00 €

Pengeboks gratis 5,00 € 5,00 €

Tennis pr. time eksl. Belysning 6,00 € 11,00 € 15,00 €

Tennis pr. time inkl. belysning 8,50 € 14,00 € 18,00 €

Bøje pr. dag** 8,00 € 15,00 € 20,00 €

Trailer til båd 2,50 € 5,00 € 10,00 €

Vaskemaskine pr. mønt 5,00 € 5,00 € 5,00 €

Tørretumbler pr. mønt 5,00 € 5,00 € 5,00 €

Sengelinned (pris pr. Skift pr. Person kun på bestilling) 9,00 € 9,00 € 9,00 €

Håndklæder (pr. Sæt) 5,00 € 5,00 € 5,00 €

Rengøring 50,00 € 50,00 € 50,00 €

Barneseng (pr. Uge) 10,00 € 10,00 € 10,00 €

Høj barnestol (pr. Uge) 10,00 € 10,00 € 10,00 €

Generelle Oplysninger 
Gyldig for alle boligtyper

** I tilfælde af PANDEMI COVID-19, NOGLE TJENESTER 
KAN VÆRE UNDERGÅET FOR VARIATIONER. MULIGT 
OPDATERINGER VIL VÆRE TILGÆNGELIGE VORES
WEBSITE (www.pianidiclodia.it)

DE FØLGENDE FACILITETER ER INKLUDERET I 
PRISEN FOR OPHOLDET
 • Adgang til svømmebassiner efter åbningstider.
 • Liggestole og parasoller ved swimmingpoolene står til 

rådighed i det disponible omfang, uden garanti for at dække 
alle gæsternes behov

 • Adgang til legepladserne, til volleyball- og basketballbanerne, 
beachvolley, bordtennis.

 • Underholdningsservice fra 27.03. med stigning i 
dagtimeaktiviteter og aftenudstilling i perioden mellem 21.05 
og 04.09.

 • Bustransport mellem ferielandsbyen og Lazise, fra 28.03 til 
08.10.

VÆR OPMÆRKSOM PÅ, AT:
Skriftlig bekræftelse af reservationen sendes til kunden. 
Denne bekræftelse skal forevises ved ankomsten.
 • Prisen pr. dag udregnes ved at sammenlægge prisen for 

opholdsstedet (feriebolig/maxicaravan/teltplads) inkl. 
parkeringsplads for 1 bil plus prisen pr. person multipliceret 
med antallet af de tilstedeværende personer. En ekstra bil vil 
blive beregnet separat og skal parkeres på den ubevogtede 

parkeringsplads uden for indkørslen til campingpladsen.
 • Overdækket gratis parkering i: bungalow Borgo dei Colli og 

Virgilio, maxicaravan Lake, Romeo, Giulietta, Prestige og 
Glamping Lux og Sky.

 • Direktionen tager hensyn til, hvilken type feriebolig, 
maxicaravan eller telt-plads (med eller uden vand), kunden 
ønsker, men kan ikke garantere det ønskede.

 • Direktionens personale forbeholder sig ret til at foretage 
ændringer, efter hvad der er til rådighed, uden forudgående 
oplysning. Reservation af en plads garanterer kun for ophold 
på områder, der er disponible ved ankomsten.

 • Campingpladserne, bolignheder og sanitetsbygningerne 
bli-ver åbnet efter  antallet af campinggæsteri den rækkefølge, 
som bliver fastlagt af direktionen.

Vores gæster har adgang til bar, restaurant, pizzeria, butik og 
marked i hele åbningsperioden.

OVERSIGT OVER SVØMMEBASSINERNES 
ÅBNINGSTIDER
Swimmingpoolene Rio, Playa, Reef, Bahia, Laguna, Palm Beach 
og Baby Island vil alle være åbne i højsæsonen. I de andre 
perioder er der sikkerhed for åbning af 2 swimmingpool i 
funktion af de organisatoriske behov.

RABAT - 5 NÆTTER

-10%
For et ophold på mindst 5 nætter, er der 

forudset en rabat på 10% i sæson A, B, C, E, 
N. Kun for Bungalow Catullo og Virgilio  

og til Maxicaravan Giulietta og Superior.

RABAT - PÅSKE 9 NÆTTER

-10%
For ophold på minimum 9 nætter i sæson A 

tilbyder vi en rabat på 10%.

RABAT - 20 NÆTTER

-15%
For ophold i familiegrupper, der består af de 

samme personer og for et ophold 
på 20 nætter tilbydes rabat på 15% bortset 

fra sæsonerne G, H, I, L.

RABAT - 7 NÆTTER

-15% 
For et ophold på mindst 7 nætter, er der 
forudset en rabat på 15% i sæson A, B, C, 
E,N. Kun for Bungalow Catullo og Virgilio 
og til Maxicaravan Giulietta og Superior.

RABAT - 15 NÆTTER

-10% 
For ophold i familiegrupper, der består af 
de samme personer og for et ophold på 
15 nætter tilbydes rabat på 10% bortset 

fra sæsonerne G, H, I, L.

SÆRTILBUD
Catullo / Maxicaravan / Virgilio

SÆRTILBUD
Camping

SENIOR OVER 60

-20% ophold på minimum 15 nætter  
-25% ophold på minimum 20 nætter
-30% ophold på minimum 30 nætter

Gæster over 60 år har ret til ovenfor anførte 
rabatter gældende for prisen for pladsen 
og for personen. Rabatten på pladsprisen 
gælder kun for perioden, hvor den eller de 

pågældende gæster på over 60 år opholder 
sig her. Udelukket er sæsonerne G, H, I, L.

* Vedrørende medbringelse af mere end et køretøj henvises til den respektive spalte.
** Ferielandsbyen er ikke udstyret med bådslisk.
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Regulering

Vi beder Dem venligst læse følgende reglement og overholde 
det under Deres ophold på feriestedet.
**I TILFÆLDE AF COVID-19 PANDEMI, FORORDNINGEN
DE KAN VÆRE UNDERVIKLET FOR VARIATIONER, HVIS DE ER 
NU OPDATERINGER VIL VÆRE TILGÆNGELIGE VORES
WEBSITE (www.pianidiclodia.it)

1) VED ANKOMSTEN
A. REGISTRERING AF DOKUMENTER

Ved ankomsten bedes gæsterne efterlade deres bil udenfor 
receptionen og straks præsentere sig på kontoret for at 
registrere deres dokumenter, et dokument for hver person 
(obligatorisk iht. den gældende lovgivning), og for at få 
kendskab til det interne reglement. Direktionen forbeholder 
sig ret til at afvise gæster, som ikke fremviser gyldig 
dokumentation, og som ikke indretter sig efter feriestedets 
reglement.
MINDREÅRIGE skal være ledsaget af en forælder.

B. TILBAGELEVERING AF IDENTIFIKATIONSARMBÅND
Ved ankomsten skal hver gæst henvende sig i receptionen 
med henblik på udlevering af identifikationsarmbåndet 
med mikrochip. Personalet anbringer armbåndet, og 
det skal altid bæres på håndleddet under opholdet. 
Armbåndet tillader identifikation af gæsten i dagtimerne 
og adgang til ferieparken igennem karrusellen ved 
indgangen, fodgængerarealerne, stranden og området med 
swimmingpools.
Desuden er armbåndet vigtigt for at udføre enhver operation 
på receptionskontorerne.

Hvis en person opdages uden armbånd, har 
direktionen ret til at bortvise gæsten fra feriestedet.

C. ÅBNINGSTIDER FOR RECEPTIONEN OG FOR 
KASSEBETJENING

Receptionen er åben fra kl. 7.00 til kl. 22.00. Ankomst kan finde 
sted fra kl. 7.00 til kl. 22.00. Kassebetjeningen har følgende 
åbningstider: fra kl. 8.00 til kl. 12.00 og fra kl. 16.00 til kl. 18.00 
i lavsæson og mellemsæson og i højsæsonen fra kl. 8.00 til kl. 
12.00 og fra kl. 16.00 til kl. 19.00. 
Kontant betaling på stedet accepteres op til højst 1999,00 
Euro (i overensstemmelse med den italienske lov n. 157 af d. 
9. december 2019) og herover med kreditkort. Betaling med 
check accepteres ikke.  
Desuden opfordres alle gæsterne til at benytte de 
sikkerhedsbokse, som er installerede i receptionen, 
til opbevaring af pengebeløb og værdigenstande. 
Sikkerhedsboksene er tilgængelige i kassebetjeningens 
åbningstider.

D. TILDELING AF CAMPINGPLADS
Pladserne bliver anvist af direktionen, som alt efter situationen 
kan tage hensyn til kundernes ønsker. Reservation af en 
teltplads garanterer kun for ophold på et område, som er ledigt 
på ankomsttidspunktet. Det er ikke tilladt at placere mere end 
et sæt campingudstyr på hver plads. Udstyr til ferieopholdet 
udover en bil med et telt eller en bil med en campingvogn eller 
en camper vil blive betragtet som ekstra udstyr og betales 
derfor separat. Teltpladserne og sanitetsbygningerne bliver 
åbnet efterhånden på basis af belægningen i den rækkefølge, 
som bliver besluttet af direktionen.

E. TILDELING AF FERIEBOLIGTYPEN
Direktionen tager hensyn til, hvilken type feriebolig, 
maxicaravan eller teltplads kunden ønsker, men kan ikke 
garantere det ønskede. Direktionens personale forbeholder 
sig ret til at foretage ændringer, efter hvad der er til rådighed, 
uden forudgående oplysning. I dagstariffen er kun inkluderet 

parkering for én bil. En ekstra bil vil blive beregnet separat og 
skal parkeres på den ubevogtede parkeringsplads uden for 
indkørslen til campingpladsen.
Check-in til feriebyen er mulig fra kl. 12.00.
Overtagelse af ferieboliger og maxicaravans garanteres fra kl. 
15.00 i lavsæsonen og fra kl. 17.00 i mellem- og højsæsonen.
Det forudberegnede beløb skal under alle omstændigheder 
være betalt indenfor 24 timer efter ankomsten til feriestedet.

F. MOTORCYKLER
Motorcykler og quads er ikke tilladte i ferieparken. De skal 
parkeres bag receptionen.

G. SKATEBOARD, CYKLER, LØBEHJUL
Brug af skateboard, cykler, elektriske og almindelige løbehjul 
er forbudt i de fælles områder. I tilfælde af manglende 
overholdelse af denne bestemmelse forbeholder direktionen 
sig rettigheden til at beslaglægge midlet. Brug heraf er under 
alle omstændigheder kun tilladt i visse områder og under 
forudsætning af at man holder en moderat hastighed.

H. HUSDYR
Med undtagelse af Maxicaravan Naturalgreen, Naturalgreen 
Garden og hytter Virgilio Valpolicella og Lugana er husdyr 
ikke tilladt i hytter og maxicaravan, heller ikke lejlighedsvist 
eller midlertidigt. Dette gælder også, selv om husdyrene 
opholder sig uden for boligen. Ved ankomsten til feriestedet 
er det obligatorisk at give oplysning om medbragte husdyr. 
De skal være forsynet med dokumentation i henhold 
til sundhedsvedtægterne og indstillet på en eventuel 
dyrlægekontrol under ferieopholdet, hvis det bliver krævet.

2) UNDER FERIEOPHOLDET
A. IDENTIFIKATION

Hver gæst skal bære identifikationsarmbåndet med 
mikrochip, som indeholder data om gæsten. 

Hvis en person opdages uden armbånd, har 
direktionen ret til at bortvise gæsten fra feriestedet.

I løbet af nattetimerne, fra 22 til 7, skal gæsten ved 
færdsel på campingpladsen medbringe sit personlige 
identifikationsarmbåndeog fremvise det for personalet på 
anmodning herom. Hvis gæsten gøres ansvarlig for adfærd, 
som ikke er i overensstemmelse med interne reglement, kan 
personalet tilbageholde armbåndet , som kan forespørges 
i receptionen dagen efter.  Hvis der er tale om mindreårige 
gæster, skal afhentningen af armbåndet ske af en forældre 
eller en værge.

B. TILSTEDEVÆRELSE OG FRAVÆR
Gæsterne har pligt til altid at oplyse, når de forlader 
feriestedet, og når de kommer tilbage. Hvis dette ikke 
bliver overholdt, mister de retten til fritagelse af betaling for 
perioden, de har været fraværende.

C. BESØG
Det er forbudt at modtage besøg af udenforstående både i 
løbet af dagen og om natten. Eventuelle besøgende skal have 
tilladelse i receptionen og kan kun få adgang til feriestedet 
efter at have afleveret et identitetskort til det vagthavende 
personale ved indgangen, dog uden medførelse af køretøj. 
Besøget må højst vare en halv time, når den tid er overskredet, 
skal den besøgende betale dagstariffen. Adgang for 
besøgende med husdyr er kun tilladt i de særskilte områder. 
Besøgstid: fra kl. 8.00 til kl. 22.00. 
** Besøg vil IKKE VÆRE TILLADT i tilfælde af Covid-19 pandemi.

D. INTERN TRAFIK
Motorcykler og quads er ikke tilladte i ferieparken. Det er 
forbudt at cirkulere på feriestedet med motorkøretøjer fra kl. 

24.00 til kl. 07.00, heller ikke tilog frakørsel er tilladt. 
Motorkøretøjer skal køre med minimum hastighed på de interne 
veje og kun hvis det er strengt nødvendigt. Cyklister anbefales at 
holde en lav hastighed for deres egen og andres sikkerhed.

E. HVILETID
Fra kl. 13.00 til kl. 15.00 og fra kl. 23.00 til kl. 07.00 er det strengt 
forbudt at forårsage uro, som kan forstyrre hviletiden, som 
støj ved brug af radioapparater, TV, stereo, musikinstrumenter 
eller støjende forsamlinger. For at respektere den almindelige 
fred og ro forventes det, også udover hviletiden, at lyden fra 
radioapparater, TV, stereo og musikinstrumenter holdes på et 
meget moderat niveau. Mellem kl. 23.00 og kl. 7.00 er det ikke 
tilladt at opstille eller nedtage telte eller campingvogne med 
fortelt.

F. HUSDYR (SE PUNKT 1 H)
Husdyr er kun tilladt på bestemte teltpladser, maxicaravan 
Naturalgreen, Naturalgreen Garden og hytter Virgilio 
Valpolicella og Lugana. Husdyr er kun tilladt på bestemte 
teltpladser, og kun hvis de bliver holdt i snor. De sanitære og 
hygiejniske normer skal respekteres, og de lokalt gældende 
administrative regler iht. loven skal overholdes. Hunde skal 
holdes i snor, også når de bliver ledsaget på spadsereturer 
uden for feriestedet for at forrette deres nødtørft, og ejerne 
er forpligtede til at gøre rent efter dem. Af sikkerhedsgrunde 
og af hygiejniske grunde har feriestedets gæster forbud 
imod at medbringe husdyr på stranden fra kl. 07.00 til kl. 
20.00. Det er forbudt at medbringe husdyr på legepladsen, 
i svømmebassinområdet og på alle samlingssteder (bar, 
restaurant, forretninger etc.).

G. OPSYN MED BØRN
Direktionen holder ikke opsyn med gæsternes aktiviteter på 
feriestedet. Opsyn med børn og ansvar over for tredjemand, er 
udelukkende forældrenes, eller andre betroedes, pligt. Ledelsen 
og ejerne af feriestedet frigives fra ethvert ansvar i disse tilfælde. 
Forældre eller betroede er forpligtede til at sikre, at børnene 
ikke forårsager skader, eller udsætter sig for fare på feriestedets 
områder, ved søen eller under ophold på legepladsen. I 
svømmebassinområdet skal dette steds specielle reglement 
observeres. Boldspil er forbudt mellem teltene, på vejene, på 
stranden og i svømmebassinområdet.

H.NORMER FOR HYGIEJNE
Feriestedet har en god rengøringsservice, men beder om 
gæsternes samarbejde for at holde stedet bedst muligt i orden.
Der gøres opmærksom på, at affald skal anbringes i de dertil 
beregnede containere i tæt tillukkede plastikposer fra kl. 07.00 
til kl. 23.00. Det anbefales at sortere affaldet for at forenkle 
bortskaffelsen. Køkkenvaske, håndvaske og vaskekummer skal 
anvendes efter anvisningerne. Toiletterne skal ligeledes bruges 
på rette måde. Eventuelle skader opstået på grund af skødesløs 
brug er for kundens regning. Der gøres opmærksom på, at 
de kemiske toiletter skal tømmes i de dertil beregnede afløb 
placeret i sanitetsbygningerne. 
Gæsterne bedes henvende sig i receptionen, hvis de har brug for 
puslerummet eller handicap toilettet, for at få udleveret nøglerne. 
Gæsterne har pligt til at efterlade teltpladser, ferieboligtyperne 
i orden og rengjorte, som de er blevet overtaget. Det er 
obligatorisk at bruge sengelinned på sengene i ferieboligtyperne. 
Gæster, der er uden sengelinned, skal anskaffe det, evt. ved at 
leje det i receptionen. Gæsterne bedes venligst undlade at ryge 
indendørs i ferieboligtyperne. Bilvask er forbudt.

I. LÆGEAMBULATORIUM
Der er et lægeambulatorium på feriestedet. Smitsomme 
sygdomme eller mistanke derom skal straks meddeles lægen 
eller direktionen på feriestedet. Lægens ankomst bliver meddelt i 
højtaleren og tjenesten er underlagt betaling.

L. FORSIKRING OG INTERN SIKKERHED
Direktionen kan ikke gøres ansvarlig for:
- tyveri, bortkomst, ødelæggelse eller forringelse af en hvilken 
som helst genstand, som gæsten selv medtager, og som ikke er 
indleveret til Direktionen, eller som Direktionen med gyldig grund 
har afvist at ville opbevare. Som eksempel kan nævnes: penge, 

kostbare genstande, værdier generelt, køretøjer herunder cykler, 
fartøjer generelt og genstande heri.
- materielle skader eller kvæstelser, skader som følge af 
vejrforhold, hagl, væltede træer eller grene, sygdom herunder 
plantesygdomme, epidemier, brand, force majeure osv.

M. SKADER PÅ FERIEPARKEN
Direktionen står ikke til ansvar for eventuelle skader, tyverier eller 
tab af ejendele, som tilhører gæsterne. Enhver, der på en hvilken 
som helst måde, beskadiger eller fjerner genstande, som tilhører 
feriestedet, er forpligtet til at erstatte de forårsagede skader og til 
at tilbagelevere, hvis det er muligt, fjernede genstande.
I tilfælde af at gæsterne finder genstande, som er tabt eller glemt 
af andre, skal de indlevere dem i receptionen.

N. MANGLER VED SERVICEFACILITETER
Gæsterne bedes venligst informere direktionen om eventuel 
manglende service eller skader på faciliteterne på feriestedets 
område.

O. MEDDELELSER - KORRESPONDANCE
Korrespondance i ankomst, adresseret til vores Gæster, 
udleveres af operatørerne i Receptionen. Ikke afhentet post 
vil efter 7 dage blive returneret til afsenderen. Der bliver ikke 
foretaget efterlysninger over højtaleren for tabte genstande eller 
bortkomne husdyr.

P. BADESTRANDEN
Motorbåde må kun nærme sig strandområdet i ret linie og kun 
med 3 knob/tim. Man beder gæsterne om at holde stranden fri 
for både, kanoer og windsurfbrætter. Desuden respekteres alle 
normerne, som iflg. loven gælder for navigation på søen.

Q. BÅL OG GRILL
Brug af grill på campingpladsen må kun ske i de særlige områder.

3) VED AFREJSE
A. CAMPINGPLADSER

Gæsterne kan kun betale ved afrejsen i kassebetjeningens 
åbningstid (se punkt 1 c).  Afrejsen skal under alle 
omstændigheder finde sted mellem kl. 07.00 og kl. 12.00, ellers 
vil hele dagen blive medregnet, d.v.s. dagstariffen for pladsen og 
for personerne, uanset ankomsttidspunktet.

B. FERIEBOLIGTYPEN
Gæsterne bedes om at lave check-out dagen inden afrejse i 
kassens respektive åbningstider. Ferieboligtyperne skal forlades 
om morgenen på afrejsedagen inden kl. 10.00 rengjorte og 
i orden, ellers vil der blive opkrævet et beløb for rengøring 
(€ 50,00), samt for eventuelle skader og mangler. Hvis man 
bliver på feriestedet efter kl. 12.00, betales den fulde dags pris 
for antallet af personer og for bilen, som skal efterlades på 
parkeringspladsen uden for indkørslen.
Eventuelle glemte genstande og/eller personlige ejendele i 
boligerne opbevares kun hvis kunden anmoder herom og denne 
skal varetage afhentning fra strukturen af disse ejendele med et 
kurérfirma.
Den bestilte periode skal under alle omstændigheder betales, 
også i det tilfælde at den ikke er blevet fuldt udnyttet på grund af 
forsinket ankomst eller for tidlig afrejse.

C. ARMBÅND MED MICROCHIP
Skal udelukkende afleveres på Kassakontoret i forbindelse med 
afrejse. 

I alle gæsters interesse forbeholder direktionen sig ret til at 
bortvise de personer, som på alvorlig måde ikke overholder 
dette reglement, eller som ved deres opførsel forhindrer 
overholdelse af ro og orden på feriestedet.
Priserne er ekskl. eventuelle kommunale og/eller statslige 
afgifter. Priserne inkluderer ikke afgiften for ophold, hvis påført.

DIREKTIONEN OG PERSONALET ØNSKER DEM ET 
BEHAGELIGT OPHOLD PÅ FERIESTEDET!
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