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Camping Bella Vista  
S.r.l. Camping Bella Vista 2022 

Regione Campore 23 
17031 Campochiesa d’Albenga 

Tel: +393295923683 
info@campingbellavista.it 
www.campingbellavista.nl 

 

 
 
 
 
 
 

Kamperen  
per nacht 

Voorseizoen 
30-03-2023  

t/m  

30-06-2023  

Hoogseizoen 
01-07-2023  

t/m  

31-08-2023 

Naseizoen 
01-09-2023  

t/m  

01-10-2023 

50 m² (2p. auto/stroom) € 32,50 € 45,50 € 32,50 

80 m² (2p. auto/stroom) € 39,50 € 55,50 € 39,50 

Extra persoon 13+ € 8,00 € 11,00 € 8,00 

Extra kind (3-12) € 6,00 € 8,00 € 6,00 

Extra auto € 4,50 € 6,00 € 4,50 

Hond € 3,00 € 4,00 €3,00 

Keycard/ACSI 50m² € 23,00 x  € 23,00 

Keycard/ACSI 80m² € 29,50 x € 29,50 

 
 
 

Accommodaties  
per nacht 

Voorseizoen 
30-03-2023  

t/m  

30-06-2023  

Hoogseizoen 
01-07-2023  

t/m  

31-08-2023 

Naseizoen 
01-09-2023  

t/m  

01-10-2023 

 Min. 3 nachten Min. 7 nachten Min. 3 nachten 

Chalet / Bungalow (4p) € 110,00 € 170,00 € 110,00 

Coco Sweet Luxe (4p) 
met sanitair  

€ 120,00 € 180,00 € 120,00 

Schoonmaakkosten € 35,00 € 35,00 € 35,00 

Coco Sweet (4p) 
zonder sanitair  

€ 90,00 € 140,00 € 90,00 

Schoonmaakkosten € 25,00 € 25,00 € 25,00 

Extra persoon 13+ € 8,00 € 11,00 € 8,00 

Extra kind (3-12) € 6,00 € 8,00 € 6,00 

Extra auto € 4,50 € 6,00 € 4,50 
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Extra informatie: 

• De tarieven zijn inclusief gebruik van het zwembad, toiletgebouw, beperkte WiFi, 6 ampère stroom, water 
en gedeelde wasbak op iedere plaats. Auto op de parkeerplaats. 

• Kinderen t/m 2 jaar zijn gratis. 

• Animatie voor kinderen in de schoolvakanties. 

• Animatie voor volwassenen volgens inschrijving. 

• De accommodatieprijs is inclusief: warm water, elektriciteit, gas, keuken, inventaris, koelkast, airco 
(chalet/bungalow/Coco Sweet Luxe), gedurende het laagseizoen inclusief verwarming.  
Auto op de parkeerplaats. 

 

Voorwaarden: 
 

• Kamperen: Op de dag van aankomst bent u vanaf 14:00 uur welkom;  
op de dag van vertrek kunt u tot 12:00 uur uitchecken. 

• Verhuur accommodaties: Op de dag van aankomst bent u vanaf 16:00 uur welkom;  
op de dag van vertrek kunt u tot 10:00 uur uitchecken.  

• Maximaal 6 personen op 1 kampeerplaats, 5 personen per chalet/bungalow, 
4 personen per Coco Sweet en 4 personen per Coco Sweet Luxe. 

• Maximaal 2 huisdieren per kampeerplaats.  
n de verhuur accommodaties worden GEEN huisdieren toegelaten. 

• Betaling van het verschuldigde logeergeld dient vooraf te worden voldaan. 

• Bij vroegtijdig vertrek vindt geen restitutie plaats. 

• Op al onze reserveringen zijn de FAITA voorwaarden van toepassing. 

• Mochten er gebreken worden geconstateerd tijdens of na het verblijf, dan worden deze achteraf verrekend. 

• Bezoekers dient u altijd aan te melden bij de receptie. 

• Op de camping verwachten wij van onze kampeerders dat zij zich aan de huisregels houden, deze zijn te 
vinden op de website. 

• Eventuele (tarief-)wijzigingen en/of fouten onder voorbehoud. 
 

Betalingsvoorwaarden:  
 

• 50% na reservering. 

• 50% 4 weken voor aankomst. 

• € 50,00 borg verhuuraccommodaties 
De borg zal worden geretourneerd bij het schoon en zonder gebreken achterlaten van de gehuurde 
accommodatie. 

 

Annuleringsvoorwaarden: 
 

• Bij annulering van een kampeerplaats tot 30 dagen vóór aankomst zal 50% van de aanbetaling worden 
terugbetaald. Binnen 30 dagen vóór aankomst zal er geen terugbetaling plaatsvinden. 

• Bij annulering van een verhuur accommodatie tot 30 dagen vóór aankomst zal 80% van de aanbetaling 
worden terugbetaald . Binnen 30 dagen vóór aankomst zal er geen terugbetaling plaatsvinden. 

 

Toeristenbelasting: 
 

• € 0,50 per nacht per persoon met een maximum van € 2,50 per persoon (vanaf 12 jaar). 

Camping gesloten: 
 

• 2 oktober 2023 tot 1 maart 2024 



 

1G – 25G  80 m² 

 
Ingang 

 
Chiosco 

 
Reception 

 
Parkeren 

 
Privato 

 
Bar 

 
Zwembad 

 
Raccolto 

 
Ristorante 

 
Chemisch Toilet 

 
Servizi 

 
Negozio 

 

1 – 33  50 m² 

CH  Chalet 

B  Bungalow 

A  Piazzole Annuale 

CS  Coco Sweet 

CSLuxe  Coco Sweet Luxe 
 


