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Geachte Kampeerder,
Seizoen 2019
wij danken u voor uw verzoek en geven hierbij de prijsopgave voor dit seizoen:
Per persoon

per nacht

8,00 €

(10 % korting vanaf 4 nachte

per nacht

7,20 €)

1 kind vanaf 2 tot 14 jaar

per nacht

3,50 €

(10 % korting vanaf 4 nachte

per nacht

3,15 €)

standplaats aan de waterkant

per nacht

9,00 €

(1 Caravan, 1 voortent en 1 auto of 1 Camper of 1 auto met 1 tent)

standplaats Continental

per nacht

8,60 €

(1 Caravan, 1 voortent en 1 auto of 1 Camper of 1 auto met 1 tent)

kleine tent of auto
motor-fiets of roeiboot (niet bij standplaatsen)
hond
electriciteit
Afvoer van afval en afvalwater

per nacht
per nacht
per nacht
per kwh
per nacht

4,00 €
2,20 €
2,00 €
0,70 €
1,00 €

Alle prijzen in Euro inclusief B.T.W.. Prijswijzigingen onder voorbehoud.
WiFi, Munten om te douchen, wasmachine en wasdroger zijn exclusief.
De Camping is geopend vanaf 18.04.2019 tot 10.11.2019, en
het restaurant vanaf 18.04.2019 tot 31.10.2019.
Check-in vanaf 14:00 uur mogelijk
Onze camping beschikt over uiterst moderne sanitaire accomodaties, zoals douches voorzien van warm water (exclusief), een wasmachine en een wasdroger (exklusief). De wasbakken zijn inclusief warm water. De wasruimten en toiletten zijn verwarmd.
Bovendien bevind zich op de camping een kleine zelfbedieningswinkel, WiFi - Internet (exclusief) en een restaurant met
een uitstekende keuken. (Meenemen van gerechten is mogelijk) Een kleine kinderspeelplaats aanwezig.
Een verwarmd openluchtbad bevindt zich aan de overkant van de Moezel (te bereiken via de brug of met de veerboot).
In Zell is een zwemparadijs voor de hele familie en in Bad-Bertrich is een kuurbad. Alle zwembaden liggen in onmiddellijke omgeving en zijn goed bereikbar.
Verder kunt U aan de receptie plaatsbewijzen voor de verkrijgen.Wij organiseren voor groepen ook bezichtigingen van
wijnkelders, waar men de mogelijkheid heeft om wijn te proeven. Verder is het mogelijk om diverse watersporten te
beoefenen. (waterskien, windsurfen, zeilen en vissen). Dit alles direct aan de oever van de camping.
Verder zijn er voor fietsvrienden zeer mooie fietsroute´s en voor de wandelaars zijn er mooie wandelroute´s uitgezet.
Schriftelijke reservering is mogelijk; Folder voegen wij hierbij.
Informatie over Bullay en de omgeving vindt u ook op het Internet bij www.bullay.de.
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-2Op het Bären-Camp kunt u voordelig kamperen met de ACSI-kortingskaart of de BestDeal-Camping-Card. of de FreeonTour-Card.
In de boven gewijste perioden betaalt u na vertoon van uw persoonlijke ACSI Camping Card of BestDeal-CampingCard slechts € 18,-- + 1,00 € verdeling van afval en afvalwater per nacht of € 20,-- 1,00 € verdeling van afval en afvalwater per nacht in de periode vanaf 07.07.2019 tot 25.08.2019 met de BestDeal-Camping-Card of de FreeonTour-Card..
In deze prijs is inbegrepen: twee personen, een hond, de plaats inclusief auto, 4 kWh elektriciteit per overnachting en
twee douchemunten per overnachting.
Voor houders van de volgende Camping-Card´s zijn de volgende perioden beschikbaar:
18,-- Euro:
18.04.19 tot 07.07.19
25.08.19 tot 10.11.19

18,70 Euro:
18.04.19 tot 07.07.19
25.08.19 tot 10.11.19

Tijdens de maanden juli en augustus indienen van CampingKey
Europa kennen we 10 procent korting op de prijs.
(Behalve elektriciteit, douche munten, afval tegen betaling en W-Lan)

We zouden blij zijn om u hier te zien met ons te verwelkomen als gast

Met vriendelijke groeten

Familie Wolff

18,-- Euro:
18.04.19 tot 07.07.19
25.08.19 tot 10.11.19
20,-- Euro:
07.07.19 tot 25.08.19

