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De prijzen zijn per nacht en in euro berekend. Inclusief 10% BTW. Kinderen tot en met 3 jaar gratis.
DE PRIJZEN ZIJN EXCLUSIEF TOERISTENBELASTING. DEZE DIENT BIJ VERTREK TE WORDEN BETAALD.

*Speciale aanbieding 7=6 nachten
Voor meer informatie kijk op pagina 55

          2019

SEIZOENEN B2/B2H B3/B3C B3V/B3T F3/F3H F2 S3/S3H S3W PER
PERSOON

05.04–13.04  € 43,00  € 52,00 € 78,00  € 57,00  € 52,00 € 78,00 € 100,00 € 6,20 *

13.04–27.04  € 57,00  € 66,00 € 107,00  € 70,00  € 66,00 € 107,00 € 132,00 € 7,40 *

27.04–29.05  € 43,00  € 52,00 € 78,00  € 57,00  € 52,00 € 78,00 € 100,00 € 6,20 *

29.05–07.06  € 66,00  € 78,00 € 130,00  € 89,00  € 78,00 € 130,00 € 155,00 € 8,70 *

07.06–29.06  € 95,00  € 108,00 € 168,00  € 126,00  € 108,00 € 168,00 € 194,00 € 10,80

29.06–06.07  € 106,00  € 120,00 € 198,00  € 147,00  € 120,00 € 198,00 € 227,00 € 12,40

06.07–13.07  € 118,00  € 140,00 € 220,00  € 169,00  € 140,00 € 220,00 € 252,00 € 13,50

13.07–24.08  € 138,00  € 163,00 € 244,00  € 199,00  € 163,00 € 244,00 € 276,00 € 15,50

24.08–31.08  € 110,00  € 130,00 € 214,00  € 152,00  € 130,00 € 214,00 € 244,00 € 13,20

31.08–07.09  € 88,00  € 101,00 € 156,00  € 117,00  € 101,00 € 156,00 € 183,00 € 10,00

07.09–14.09  € 52,00  € 61,00 € 101,00  € 77,00  € 61,00 € 101,00 € 123,00 € 6,90

14.09–13.10  € 43,00  € 52,00 € 78,00  € 57,00  € 52,00 € 78,00 € 100,00 € 6,20 *

SEIZOENEN MINIMUMVERBLIJF AANKOMSTDAG
BETREKKEN VAN

DE WOONEENHEID
GEGARANDEERD VANAF

VERTREK VÓÓR

A C 3 nachten vrij 15:00 10:00

N 2 nachten vrij 15:00 10:00

B D E 7 nachten vrij 17:00 10:00

F G H I L M 7 nachten Do/Vr/Za/Zo 17:00 10:00

BETALING
• Binnen drie weken na bevestiging van de reservering moet de  
 aanbetaling bij ons binnen zijn, € 130 per wooneenheid, per week  
 of deel van een week.
• Indien wij deze aanbetaling niet binnen bovengenoemde drie  
 weken ontvangen, zal de reservering automatisch komen te 
 vervallen zonder enige nadere kennisgeving.
• Het saldo voor het verblijf moet minstens zes weken voor de dag  
 van aankomst bij ons binnen zijn.
• Het gestorte bedrag wordt verrekend met het eindsaldo inclusief  
 de genoten diensten die niet bij het verblijfsprogramma zijn 
 inbegrepen.
• De gereserveerde periode, ook wanneer men deze niet geheel  
 heeft benut wegens een verlate aankomst of vervroegd vertrek 
 wordt in zijn geheel betaald!

BETALINGSMOGELIJKHEDEN
Door middel van een overboeking aan GESTIONI BENACENSI SPA 
(meer informatie vindt u bij de boekingsbevestiging). De eventue-
le transactiekosten zijn voor rekening van de gast.

AFZEGGINGEN
In geval van afzegging behoudt de directie:
• In ieder geval de gestorte aanbetaling.
• 50% van het totaalbedrag van het verblijf, tot 15 dagen  
 voor aanvang van het verblijf. Na het overschrijden van deze  
 termijnen heeft men geen enkel recht op teruggave.

Bungalow-Maxicaravan, Prijzen en algemene informatie

EINDSCHOONMAAK 
De gast is verplicht om de accomodatie achter te laten zoals 
deze is aangetroffen. Er kan gebruik worden gemaakt van de 
schoonmaakservice tegen een prijs van € 50. Wanneer een eind-
controle van de wooneenheid niet naar behoren mocht blijken, 
dan zal dit tarief toch bij de Gast in rekening worden gebracht. 

VERTREK
Het inchecken op het vakantiepark is toegestaan vanaf 12.00 uur. De 
overdracht van de sleutels is afhankelijk van de periode zoals aan-
gegeven in de onderstaande tabel. Men wordt verzocht om de dag 
voor vertrek uit te checken tijdens de openingstijden van de kassa.
De wooneenheid moet vrijgelaten worden vóór 10.00 uur. Indien 
men in het vakantiepark blijft tot na 12.00 uur is men het volle-
dig dagtarief verschuldigd voor het aantal personen en auto’s.

RESERVERING
De besprekingsaanvraag moet bij ons binnen komen met behulp 
van het hiervoor geschikte formulier die op onze internetsite be-
schikbaar is www.pianidiclodia.it

WAT IS ER TE VINDEN
Vaatwerk, magnetron, Satelliet-TV, telefoon, kluis, droogrek, 
kussens en dekens.

WAT MEE TE NEMEN
Tafel-, keuken-, bad- en beddegoed. 

Motorfietsen zijn niet toegestaan
Huisdieren: alleen toegestaan op aanvraag, accomodatietype 
Naturalgreen en bungalow Virgilio F3 en F3H.
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De prijzen zijn per nacht en in euro berekend. Inclusief 10% BTW. Kinderen tot en met 3 jaar gratis.
DE PRIJZEN ZIJN EXCLUSIEF TOERISTENBELASTING. DEZE DIENT BIJ VERTREK TE WORDEN BETAALD.

*Speciale aanbieding 7=6 nachten
Voor meer informatie kijk op pagina 55

          2019

SEIZOENEN NG
NATURALGREEN

MS 
SPECIAL

MP
SUPERIOR

MG/MGL
GIULIETTA

MR
ROMEO

TSKY
SKY LODGE

TLUX 
LUXURY TENT

PER
PERSOON

05.04–13.04 € 64,00 € 57,00 € 64,00 € 72,00 € 64,00  € 52,00  € 52,00 € 6,20 *

13.04–27.04 € 78,00 € 70,00 € 78,00 € 89,00 € 78,00  € 66,00  € 66,00 € 7,40 *

27.04–29.05 € 64,00 € 57,00 € 64,00 € 72,00 € 64,00  € 52,00  € 52,00 € 6,20 *

29.05–07.06 € 103,00 € 89,00 € 103,00 € 113,00 € 103,00  € 78,00  € 78,00 € 8,70 *

07.06–29.06 € 131,00 € 118,00 € 131,00 € 144,00 € 131,00  € 108,00  € 108,00 € 10,80

29.06–06.07 € 152,00 € 138,00 € 152,00 € 167,00 € 152,00  € 120,00  € 120,00 € 12,40

06.07–13.07 € 173,00 € 159,00 € 173,00 € 194,00 € 173,00  € 140,00  € 140,00 € 13,50

13.07–24.08 € 203,00 € 188,00 € 203,00 € 229,00 € 203,00  € 163,00  € 163,00 € 15,50

24.08–31.08 € 154,00 € 143,00 € 154,00 € 171,00 € 154,00  € 130,00  € 130,00 € 13,20

31.08–07.09 € 120,00 € 110,00 € 120,00 € 133,00 € 120,00  € 101,00  € 101,00 € 10,00

07.09–14.09 € 86,00 € 66,00 € 86,00 € 90,00 € 86,00  € 61,00  € 61,00 € 6,90

14.09–13.10 € 64,00 € 57,00 € 64,00 € 72,00 € 64,00  € 52,00  € 52,00 € 6,20 *

De prijzen zijn per nacht en in euro berekend. Inclusief 10% BTW. Kinderen tot en met 3 jaar gratis.
DE PRIJZEN ZIJN EXCLUSIEF TOERISTENBELASTING. DEZE DIENT BIJ VERTREK TE WORDEN BETAALD.

*Speciale aanbieding 7=6 nachten
Voor meer informatie kijk op pagina 55

          2019

SEIZOENEN NGW
NATURALGREEN

LSW
LUXURY SUNSET SUITE

MGOLD
GOLDEN LAKE

MDIAM
DIAMOND LAKE

MCRYS
CRYSTAL LAKE

MPLA
PLATINUM LAKE

PER
PERSOON

05.04–13.04 € 100,00 € 100,00 € 100,00 € 100,00 € 100,00 € 100,00 € 6,20 *

13.04–27.04 € 132,00 € 132,00 € 132,00 € 132,00 € 132,00 € 132,00 € 7,40 *

27.04–29.05 € 100,00 € 100,00 € 100,00 € 100,00 € 100,00 € 100,00 € 6,20 *

29.05–07.06 € 155,00 € 155,00 € 155,00 € 155,00 € 155,00 € 155,00 € 8,70 *

07.06–29.06 € 194,00 € 194,00 € 194,00 € 194,00 € 194,00 € 194,00 € 10,80

29.06–06.07 € 227,00 € 227,00 € 227,00 € 227,00 € 227,00 € 227,00 € 12,40

06.07–13.07 € 252,00 € 252,00 € 252,00 € 252,00 € 252,00 € 252,00 € 13,50

13.07–24.08 € 276,00 € 276,00 € 276,00 € 276,00 € 276,00 € 276,00 € 15,50

24.08–31.08 € 244,00 € 244,00 € 244,00 € 244,00 € 244,00 € 244,00 € 13,20

31.08–07.09 € 183,00 € 183,00 € 183,00 € 183,00 € 183,00 € 183,00 € 10,00

07.09–14.09 € 123,00 € 123,00 € 123,00 € 123,00 € 123,00 € 123,00 € 6,90

14.09–13.10 € 100,00 € 100,00 € 100,00 € 100,00 € 100,00 € 100,00 € 6,20 *

2019                                                                  EXTRA KOSTEN TYPE ACCOMMODATIE

SEIZOENEN KINDERBEDJE
(per week)

KINDERSTOEL
(per week)

BEDDENGOED
(per persoon, per wissel,

uitsluitend op reservering)

HANDDOEKEN
(per pakket) EINDSCHOONMAAK

05.04–13.10 € 10,00 € 10,00 € 9,00 € 5,00 € 50,00 

Prijzen zijn in euro’s inclusief 10% BTW. Extra kosten dienen in zijn geheel te worden betaald.
Water, electriciteit, gas, airconditioning en verwarming: inclusief.
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De prijzen zijn per nacht en in euro berekend. Inclusief 10% BTW.
DE PRIJZEN ZIJN EXCLUSIEF TOERISTENBELASTING. DEZE DIENT BIJ VERTREK TE WORDEN BETAALD.
*Op aanvraag te reserveren, dagelijkse schoonmaak niet inbegrepen.

Voor de speciale aanbiedingen zie pag. 55.

        2019

SEIZOENEN STANDARD
90 MQ . 10A

PREMIUM 
CLASSIC
H2O . 10A

PREMIUM 
PLUS

H2O . 16A

DE LUXE
H2O . 100 MQ . 16A

DVB-T    WIFI

 LEADING
H2O . 153 MQ . 16A 

DVB-T    WIFI
PRIVÉ 

BADKAMERS*
PER

PERSOON
PER KIND
1–9 JAAR

05.04–13.04 € 11,90 € 15,00 € 17,20 € 22,00 € 41,00 € 15,00 € 6,20 € 3,90

13.04–27.04 € 17,70 € 20,90 € 23,20 € 28,00 € 58,00 € 15,00 € 7,40 € 4,90

27.04–29.05 € 11,90 € 15,00 € 17,20 € 22,00 € 41,00 € 15,00 € 6,20 € 3,90

29.05–07.06 € 18,20 € 21,60 € 23,70 € 28,00 € 58,00 € 15,00 € 8,70 € 5,60

07.06–29.06 € 26,30 € 30,20 € 32,50 € 38,40 € 75,00 € 20,00 € 10,80 € 6,60

29.06–06.07 € 29,60 € 34,00 € 37,00 € 42,00 € 88,00 € 20,00 € 12,40 € 8,10

06.07–13.07 € 34,00 € 38,00 € 41,00 € 46,00 € 96,00 € 25,00 € 13,50 € 8,80

13.07–24.08 € 40,40 € 44,70 € 48,30 € 52,80 € 120,00 € 25,00 € 15,50 € 10,10

24.08–31.08 € 29,60 € 34,00 € 37,00 € 42,00 € 88,00 € 25,00 € 13,20 € 8,30

31.08–07.09 € 18,00 € 21,40 € 23,90 € 28,20 € 58,00 € 20,00 € 10,00 € 6,10

07.09–14.09 € 11,90 € 15,00 € 17,20 € 22,00 € 46,00 € 15,00 € 6,90 € 4,20

14.09–13.10 € 11,90 € 15,00 € 17,20 € 22,00 € 41,00 € 15,00 € 6,20 € 3,90

PLAATS

Camping, Prijzen en algemene informatie

ALGEMENE INFORMATIE
De prijs van de standplaats heeft betrekking op 1 standplaats met 1 
camper, of met 1 auto + 1 tent, of 1 auto + 1 caravan. 

Motorfietsen zijn niet toegestaan.
Maximum aantal personen per standplaats: 5.
Huisdieren zijn alleen toegestaan op bepaalde standplaatsen met 
leiband, en moeten altijd in regel zijn met de hygiënische normen 
dat aangetoond moet kunnen worden met dokumentatie. Eventueel 
kan U worden verzocht uw huisdier door een dierenarts tijdens het 
verblijf te laten onderzoeken.
Elektriciteit: 10 - 16 Ampère.
Sanitaire voorzieningen voor rolstoelgebruikers: 
1 in elk toiletgebouw.
Baby wasruimte, wasmachines, droogmachines: in 5 toiletgebouwen.

BOEKINGSWIJZE
Om een boeking van de standplaats te maken, moet het daarvoor be-
stemde formulier dat op onze site www.pianidiclodia.it beschikbaar 
is, worden ingevuld. De standplaats, eenmaal geboekt, zal op het 
moment van aankomst worden toegewezen. Voor de standplaatsen 
Standard, Premium Classic, Premium Plus en De Luxe, worden de 
boekingen aangenomen met een vrije aankomstdag voor minimum 7 
nachten van 05.04 tot 06.07 en van 17.08 tot 13.10 en voor een mini-
mum van 10 nachten van 07.07 tot 17.08. Voor de Leading staanplaats: 
minimaal 3 nachten in de periodes A/C/N en minimaal 7 nachten met 
vaste aankomst op zondag in de overige periodes. Wat de standaard 
standplaatsen betreft moet de gast de geldigheid van de reservering 
via e-mail (info@pianidiclodia.it) binnen 30 dagen vòòr aankomst be-
vestigen. Mocht dit niet het geval zijn, dan wordt de reservering zonder 
verdere kennisgeving geannuleerd. De gast moet zich vòòr 17.00 uur 
op de dag van verwachte aankomst melden of eventuele vertragingen 
doorgeven. Mocht dit niet het geval zijn, heeft de Directie het recht de 
boeking voor geannuleerd te beschouwen. Deze termijn is niet bindend 
voor de standplaatsen Premium Classic, Premium Plus en De Luxe.

BETALINGSWIJZE
• Voor de standaard standplaatsen is geen enkele aanbetaling  
 verplicht. Het saldo van het gehele verblijf moet ter plekke voor  
 het vertrek contant (max. 2.999 Euro), met betaalpas of  
 creditcard worden uitgevoerd.
• Voor de boekingen van de standplaatsen Premium Classic,  
 Premium Plus of De Luxe die vóór 15.03 worden gemaakt, moet  
 de betaling van het gehele bedrag vóór 01.04 zijn overgemaakt.  
 Voor boekingen na 15.03 wordt de betaling binnen 15 dagen  
 vanaf de boekingsdatum gevraagd, indien de betaling niet  
 binnen deze datum is binnengekomen, dan zal de boeking zonder  
 verdere kennisgeving worden geannuleerd. De betaling van het  
 gehele bedrag van het verblijf moet via bankoverschrift  
 plaatsvinden aan: GESTIONI BENACENSI SPA (meerdere details  
 zullen op het  moment van de bevestiging bij de boeking worden  
 bijgevoegd) de bankcommissies komen volledig tot rekening van  
 de gast.
Voor de Leading staanplaatsen gelden de betalingsmogelijkheden 
voor de bungalows en maxicaravans (zie pag. 52).

ANNULERINGEN
De Directie biedt de mogelijkheid van de boeking af te zien binnen 
15 dagen vanaf het begin van het verblijf waarbij het gehele bedrag 
zal worden teruggegestort. Na deze termijn zal het gehele bedrag 
worden ingehouden.
Voor de Leading staanplaatsen gelden de annuleringsvoorwaarden 
voor de bungalows en maxicaravans (zie pag. 52).

VERTREKTIJD
Het vertrek van het vakantiepark moet voor 12.00 geschieden. 
Na dit tijdstip zal een extra overnachting in rekening worden ge-
bracht (standplaatsen + personen) onafhankelijk van het aan-
komsttijdstip.



Enjoy Funemotion!

Catullo Maxicaravan Virgilio Borgo dei Colli

Camping

SPECIALE AANBIEDINGEN

7=6 7 nachten voor de prijs van 6
Seizoen A/B/C/D/N

-10% korting - Pasen 7 nachten
Bij een verblijf van minimaal 7 nachten in seizoen B geldt een korting van 10%.

-15% korting - 20 nachten
Bij een verblijf van gezinnen bestaande uit dezelfde personen voor een duur van meer dan 20 nachten 
15% korting, behalve in de seizoenen F, G, H, I, en L.

Senior Over 60 
-20% verblijf van minstens 15 nachten 
-25% verblijf van minstens 20 nachten
-30% verblijf van minstens 30 nachten
Gasten van 60 jaar en ouder hebben recht op de hier aangegeven korting, die geldt voor de prijs van 
de staanplaats en de personen. De korting op de prijs van de staanplaats is alleen van toepassing 
voor de verblijfsduur van de gast boven de 60. Deze korting geldt niet in de seizoenen F, G, H, I, en L.

-10% korting - 15 nachten
Bij een verblijf van gezinnen bestaande uit dezelfde personen voor een duur van meer dan 15 nachten 
10% korting, behalve in de seizoenen F, G, H, I, en L.

RESERVERINGSWIJZE: de reserveringsaanvraag moet via het speciale formulier 
op onze website www.pianidiclodia.it worden ingediend.



 

SEIZOENEN

BIJKOMENDE KOSTEN 05.04-29.05 | 14.09-13.10 29.05-29.06 | 24.08-14.09 29.06-24.08

TWEEDE AUTO PLAATS per dag op 
de externe onbewaakte parkeerplaats € 5,00 € 7,00 € 13,00

GARAGE 1° PLAATS AUTO*
per dag € 8,00 € 12,00 € 18,00

HOND per dag op bepaalde standplaatsen 
en maxicaravan Naturalgreen € 3,00 € 4,50 € 9,00

BEZOEKER 
per dag € 8,00 € 13,00 € 19,00

BEZOEKER KIND 
(1–9 jaar) per dag € 5,00 € 9,00 € 14,00

SAFE 
bij de Receptie, per verblijf Gratis € 5,00 € 5,00

TENNIS 
per uur zonder verlichting € 6,00 € 11,00 € 15,00

TENNIS 
per uur met verlichting € 8,50 € 14,00 € 18,00

BOEI** 
per dag € 8,00 € 15,00 € 20,00

BOOT AANHANGER 
per dag € 2,50 € 5,00 € 10,00

WASMACHINE 
per muntje € 5,00 € 5,00 € 5,00

DROGER 
per muntje € 5,00 € 5,00 € 5,00

Algemene informatie, geldig voor alle soorten accommodaties

DE VOLGENDE DIENSTEN ZIJN BIJ DE DAGPRIJS 
INBEGREPEN
• De zwembaden zijn toegankelijk volgens de openingskalender.
• Ligstoelen en parasols, zowel bij het zwembad als op het  
 strand (op het strand alleen in het hoogseizoen), staan tot  
 ieders beschikking zolang de voorraad strekt, maar zonder  
 enige garantie.
• Toegang tot kinderspeelplaatsen, volley-ball- en basketballveld,  
 beachvolley, trimbaan, tafeltennis.
• Amusementsvoorzieningen van 07.04. met een stijging van  
 dedagelijkse activiteiten en avondshow in de periode van  
 07.06. tot  07.09.
• Bustransfers van het vakantiepark naar Lazise en terug van  
 07.04. tot 11.10.

• Het totale dagtarief verkrijgt men door de prijs van de  
 wooneenheid (bungalows, stacaravans of standplaats) welke  
 inclusief de parkeerplaats voor één auto, te verhogen met het  
 tarief per persoon.
• Gratis overdekte parkeerplaats in het Borgo dei Colli,  
 vakantiedorp Virgilio, Maxicaravan Giulietta en in Maxicaravan  
 Romeo.
• De direktie houdt zoveel mogelijk rekening met de voorkeur  

 van de gast wat betreft het type bungalow, stacaravan of  
 standplaats, maar kan echter niets garanderen.
• De staf behoudt zich dan ook het recht om zonder kennisgeving 
 desbetreffende voorkeur te veranderen op grond van beschik- 
 baarheid. De reservering van een standplaats garandeerd alleen  
 het verblijf in de nog beschikbare zones op moment van aankomst.
• De standplaatsen en toiletgebouwen zullen door de direktie  
 geopend worden op basis van het aantal aanwezige Gasten.

Alle zwembaden Rio, Playa, Reef, Bahia, Laguna, Palm Beach 
en Baby Island zullen open zijn in het hoogseizoen (juli en au-
gustus). 
Gedurend het laagseizoen zal de opening van 2 zwembaden ge-
garandeerd zijn.

* Voor de tweede auto zie hiervoor betrekkelijke kolom.
** Het vakantiepark beschikt niet over een boothelling.




