
 

 

 

 

OFFICIËLE TARIEVEN 2019 
Dagprijzen. inclusief BTW 

 

SECTOR 
CAMPING 

1 
01/05 – 07/06 
04/09 – 31/10 

2 
08/06 – 28/06 

 

3 
29/06 – 26/07 
27/08 – 03/09 

4 
27/07 – 9/08 
19/08- 26/08 

 
 

5 
10/08 -18/08 

 

VOLWASSENE € 9.00 € 12.00  € 14.00 € 16.00  
 

€ 18.00 

KIND 3/9 JAAR € 6.00 € 9.00   € 11.00 € 13.00 
 

€ 15.00 

KINDEREN TOT 3 JAAR 
 

VRIJ VRIJ VRIJ VRIJ VRIJ 

STANDPLAATSEN  
DAGTARIEVEN  

PERSONEN UITGESLOTEN 

1 
01/05 – 07/06 
04/09 – 31/10 

2 
08/06 – 28/06 

 

3 
29/06 – 26/07 
27/08 – 03/09 

4 
27/07 – 9/08 
19/08- 26/08 

 
 

5 
10/08 -18/08 

 

STANDPLAATS KLEINE TENT 
IGLOO MAX 2 PLAATSEN 

€ 6.00  € 9.00 € 11.00 € 13.00 € 16.00 

STANDPLAATS GEZINSTENT* 
MEER DAN TWEE PLAATSEN WORDT 
ALS EEN GEZINSTENT BESCHOUWD 

€ 9.00 € 12.00 € 14.00 €  16.00 € 18.00 

STANDPLAATS CARAVAN 
STANDPLAATS KAMPEERAUTO  

€ 10.00 € 13.00 € 15.00 € 18.00 € 20.00 

EXTRA DIENSTEN  1 
01/05 – 07/06 
04/09 – 31/10 

2 
08/06 – 28/06 

 

3 
29/06 – 26/07 
27/08 – 03/09 

4 
27/07 – 9/08 
19/08- 26/08 

 
 

5 
10/08 -18/08 

 

ELEKTRICITEITSAANSLUITING € 4.00 € 5.00 € 7.00 € 8.00 € 8.00 
HOND VRIJ VRIJ € 6.00 € 8.00 € 10.00 
AANHANGWAGEN BOOT VRIJ VRIJ € 4.00 € 6.00 € 8.00 
SERVICE KAMPEERWAGEN (gratis na 3 
dagen verblijf ) 

VRIJ VRIJ € 20.00 € 25.00 € 30.00 



 

 

 

 

PENNING VOOR WASMACHINE € 10.00 € 10.00 € 10.00 € 10.00 € 10.00 
WC PRIVATE € 10.00 € 12.00 € 15.00 € 18.00 € 20.00 
BEZOEKERS Van 8 tot 22:00 u (enkel 
overdag en te voet) 

€ 10.00 € 13.00 € 16.00 € 20.00 € 22.00 

PARKEERPLAATS 2° AUTO VRIJ VRIJ € 5.00 € 8.00 € 10.00 
PARKEERPLAATS 2° MOTO VRIJ VRIJ € 4.00 € 6.00 € 8.00 
BUS  € 30.00 € 30.00 € 40.00 € 50.00 € 60.00 
1 ZONNESCHERM + 2 LIGSTOELEN van 
de tweede rij 

€ 12.00 € 12.00 € 16.00 € 18.00 € 20.00 

SUPPLEMENT EERSTE LIJN € 8.00 € 8.00 € 8.00 € 10.00 € 10.00 
 
REGLEMENT STANDPLAATS 
Het is strikt verboden in de wooneenheden te roken. Het verblijf in de camping wordt berekend vanaf de dag van aankomst, 
ongeacht het uur, tot 10:00 u van de dag van vertrek. Indien u na 10:00 uur vertrekt, wordt een dag bij gerekend.  
*Het tarief standplaats gezinstent wordt in rekening gebracht telkens een gezinstent (meer dan twee plaatsen) wordt geïnstalleerd, 
ongeacht het effectief aantal personen. Het is niet mogelijk twee tenten op dezelfde standplaats te installeren. Voor elke tent die 
wordt gemonteerd wordt de bezette standplaats in rekening gebracht. Het is niet mogelijk een of meerdere tenten op de standplaats 
van een caravan te monteren. Voor elke tent die wordt gemonteerd wordt de bezette standplaats in rekening gebracht.  In het 
camper-tarief zit één veranda inbegrepen die aan het voertuig kan worden verbonden. Voertuigen die zijn uitgerust met 
slaapplaatsen worden als campers beschouwd (auto’s, terreinauto’s etc.). In enkele periodes (bijv. rond 15 augustus) kan een 
minimale verblijfsduur vereist worden. Groepen die uitsluitend uit minderjarigen bestaan worden niet geaccepteerd. De 
strandservice is beschikbaar vanaf juli, bij verlenging van de concessie. 
 
DIENSTEN INBEGREPEN IN DE PRIJS 
Gastenontvangst en receptie 24 uur per dag open, externe bewaking, en een parkeerplaats voor een auto/motor zijn inbegrepen 
(extra parkeerplaats tegen betaling, zie tarieven camping). De camping is voorzien van drie toiletblokken, met gratis warm water voor 
de persoonlijke verzorging. Toegang tot het zwembad, inclusief ligstoelen, toegang tot de speeltuin, gebruik van het tennisveld, en 
pingpongtafel.  
Miniclub (3 jaar) - Aquafitness :  van 01/07 tot 10/09 gegarandeerd minimaal 5 keer per week 
Avondentertainment met muziek: van 15/06 tot 10/09 gegarandeerd minimaal 3 keer per week 
 
SPECIALE AANBIEDINGEN CAMPING 
Aanbod geldigheid: van 01/05 tot 22/07 en van 27/08 tot 31/10 
7=6  Voor een verblijf van 7 opeenvolgende dagen, 1 dag gratis 
14=12 Voor verblijven van 14 opeenvolgende dagen, 2 dagen gratis 
Een borg is vereist om de reservering te bevestigen 
De verlaging betreft alleen de kosten van kampeerplaats, exclusief mensen 
 
VERPLICHTE VERBLIJFSBELASTING KRACHTENS ART. 4 VAN HET ITALIAANSE WETSBESLUIT 14/03/2011 NR. 23 
Deze bedraagt 0,50 € eper overnachting per persoon voor alle accommodaties die geen hotels zijn (7 opeenvolgende nachten). De 
verblijfsbelasting wordt op de camping betaald en is verplicht voor alle toeristen. Men betaalt voor elke genoten overnachting in 
Alghero en er gelden geen kortingen of speciale aanbiedingen voor deze prijs. Het bedrag wordt geïnd door het campingdorp en 
moet worden overgedragen aan de gemeente Alghero. 


