
 
 

 

 

 

 

 Camping Villaggio  Cerquestra
Umbrië

Strada Provinciale Torricella, 28
06063 Monte Del Lago - Magione (PG)

N 43° 8' 51,87''
E 12° 10' 8,01''

http://www.camping.it/umbria/cerquestra
cerquestra@camping.it

https://www.campingcerquestra.it
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Str. Torricella 28, Monte del Lago  
Magione 06063 (PG) - Italia 
tel. 0039 075 8400100 
winter tel. 0039 075 953837 

info@campingcerquestra.it 
www.campingcerquestra.it 

 

DORP 
PRIJLIST 2023 

Prijzen per nacht 

SEIZOEN A 
01/04 – 06/04 
11/04 – 20/04 
02/05 – 25/05  
04/09 – 01/10 

SEIZOEN B 
26/04 – 27/04 
26/05 – 01/06 
05/06 – 22/06 

SEIZOEN C 
07/04 – 10/04 
21/04 – 25/04 
28/04 – 01/05 
02/06 – 04/06 
23/06 – 07/07 
28/08 – 03/09 

SEIZOEN D 
08/07 – 27/08 

MOBILHOME DELUXE 
met houten veranda 6 (+1) 

€ 84,00 € 100,00 € 120,00 € 162,00 

MOBILHOME EXCLUSIVE 
met houten veranda 5 (+1) 

€ 78,00 € 92,00 € 114,00 € 150,00 

MOBILHOME COMPACT 
met houten veranda 4 (+1) 

€ 70,00 € 84,00 € 102,00 € 140,00 

MOBILHOME SUPERIOR 
met houten veranda 4 (+1) 

€ 68,00 € 78,00 € 98,00 € 132,00 

MOBILHOME SUPERIOR 
met patio 4 (+1) 

€ 64,00 € 74,00 € 90,00 € 120,00 

CHALET 
met veranda 4 (+1) 

€ 68,00 € 78,00 € 90,00 € 120,00 

BUNGALOW T 
met veranda 2+2 

€ 58,00 € 66,00 € 78,00 € 98,00 

BUNGALOW 
met veranda 2 

€ 48,00 € 54,00 € 64,00 € 78,00 

TENDA COCO SWEET  
met veranda 2+2  

€48,00 € 60,00 € 74,00  € 88,00  

Prijzen zijn inclusief wifi, energieverbruik (verwarming, elektriciteit en gas), ingang van het zwembad, parkeergelegenheid en 
entertainment (juli en augustus). Prijzen zijn exclusief toeristenbelasting: € 0,50 per nacht/per persoon, te betalen voor 
maximaal 5 nachten (gratis voor kinderen jonger dan 14 jaar oud).  
Prijzen verwijzen naar de volgende bezetting: voor Mobilhome Superior/ Compact en Chalet van 4 personen – voor Mobilhome 
Exclusive van 5 personen – voor Mobilhome Deluxe van 6 personen. Voor elke extra persoon boven de standaardbezetting:  
€ 6,00 per nacht (gratis voor kinderen tot 10 jaar oud).   
De faciliteiten zijn compleet met servies, dekens en kussens – niet uitgerust met handdoeken, lakens en keukenlinnen.  
Van 15/07 tot 26/08: minimum van verblijf 7 nachten, van zaterdag tot zaterdag (het is ook mogelijk om woensdag als 
wisseldag aan te vragen - het personeel van de receptie heeft zicht op de beschikbaarheid van dat moment). 

EXTRA KOSTEN OP AANVRAAG  
- huur: eenpersoons laken € 7,00 / wissel - tweepersoon laken € 9,00 / wissel - badhanddoeken € 6,00 / per persoon. 
- airconditioning € 8,00 per nacht (niet beschikbaar in Bungalow 2 en in de Cocotent 2 + 2). 
- verlaat vertrek: (na 11.00 uur): uitchecken voor 15.00 uur / € 15,00 - uitchecken voor 19.00 uur / € 30,00. Stem vooraf af met 
de receptie over de mogelijkheden hiertoe. Dit zal namelijk afhankelijk zijn van de beschikbaarheid van dat moment.  
- huisdier extra kosten € 4,00 per nacht  
- verhuur babypakket (kinderbed + kinderstoel + babybadje) € 4,00 per nacht. 
- we rekenen geen kosten voor de eindschoonmaak aan, maar de accommodatie moet netjes worden geretourneerd met de 
keuken schoon (inclusief alle apparatuur). Als de accommodatie niet op de juiste manier wordt geretourneerd, is het de keuze 
van het management om een extra kost van € 40 in rekening te brengen. 

BOEKINGSBEVESTIGING: ter bevestiging is een aanbetaling van 30% van de totale kosten vereist. 
BETALING: de gasten dienen de betaling minimaal één dag voor vertrek bij de receptie van de camping te voldoen. 
ANNULERINGSVOORWAARDEN:  
LAAGSEIZOEN (A, B, C): bij annuleringen binnen 30 dagen na aankomst wordt 100% van de aanbetaling terugbetaald - voor 
annuleringen van 29 dagen tot 1 dag voor aankomst, wordt 100% van de aanbetaling bewaard. 
HOOGSEIZOEN (D): bij annuleringen binnen 60 dagen na aankomst wordt 100% van de aanbetaling terugbetaald - bij 
annuleringen van 59 dagen tot 1 dag voor aankomst wordt 100% van de aanbetaling ingehouden. 
In geval van vroegtijdig vertrek wordt de gast gevraagd het volledige bedrag van het geboekte verblijf te betalen. 
INCHECKEN van 16.00 uur tot 20.00 uur (elke late aankomst moet van tevoren worden doorgegeven aan de receptie). 
UITCHECKEN van 8.30 uur tot 10.00 uur (eerder vertrek moet van tevoren worden gemeld aan de receptie). 
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CAMPING 
PRIJLIST 2023 

Prijzen per nacht 

LAAGSEIZOEN 
01/04 – 22/06 
04/09 – 01/10 

MIDDENSEIZOEN 
23/06 – 07/07 
28/08 – 03/09 

HOOGSEIZOEN 
08/07 –  27/08 

VOLWASSENE € 6,00 € 7,00 € 9,00 

KIND 0-3 
KIND 4-10 

Gratis 
€ 4,00 

Gratis 
€ 5,00 

Gratis 
€ 6,00 

CARAVAN € 6,50 € 7,50 € 10,00 

CAMPER € 7,50 € 9,00 € 12,00 

STANDAARD TENT PS. < 50m2 € 5,00 € 6,00 € 7,00 

GROTE TENT PS. > 50m2  
en/of MET UITZICHT OP HET 

MEER 
€ 6,00 € 7,50 € 9,00 

EXTRA TENT € 4,00 € 4,50 € 5,00 

AUTO € 2,00 € 2,00 € 2,50 

MOTOR € 1,50 € 1,50 € 1,50 

HUISDIER - - - 

KOELKAST VERHUUR € 6,00 per nacht (borg € 50,00) 

 

Prijzen zijn inclusief wifi, 6A elektrische aansluiting, gebruik van camperservice en chemisch toilet, warm water en douches in de 
sanitaire voorzieningen. Ze zijn exclusief toeristenbelasting : € 0,35 per persoon / per nacht, betaald voor maximaal 5 
opeenvolgende nachten (gratis voor kinderen onder de 14 jaar). 
 
In geval van laat vertrek worden de kosten van een extra nacht in rekening gebracht voor de bemanningsleden. 
Alleen dagstop (van 9:00 tot 19:00 uur), camper service, waterafvoer/laden, elektriciteit, zwembad gebruik - € 15,00. 
 
HOOGSEIZOEN: reserveringen worden geaccepteerd bij een minimumverblijf van 2 nachten. 
 
Het management zal rekening houden met de voorkeur van de klant betreffende het veldnummer. 
Het Management behoudt zich het recht voor om deze voorkeur te wijzigen op basis van beschikbaarheid. 

NUTTIGE INFORMATIE 
 
BOEKINGSBEVESTIGING: ter bevestiging is een aanbetaling van 30% van de totale kosten vereist. 
BETALING: de gasten dienen de betaling minimaal één dag voor vertrek bij de receptie van de camping te voldoen. 
ANNULERINGSVOORWAARDEN:  
LAAGSEIZOEN  EN MIDDENSEIZOEN: bij annuleringen binnen 15 dagen na aankomst wordt 100% van de aanbetaling 
terugbetaald - voor annuleringen van 14 dagen tot 1 dag voor aankomst, wordt 100% van de aanbetaling bewaard. 
HOOGSEIZOEN: bij annuleringen binnen 30 dagen na aankomst wordt 100% van de aanbetaling terugbetaald - bij annuleringen 
van 29 dagen tot 1 dag voor aankomst wordt 100% van de aanbetaling ingehouden. 
In geval van vroegtijdig vertrek wordt de gast gevraagd het volledige bedrag van het geboekte verblijf te betalen. 
INCHECKEN van 14.00 uur tot 20.00 uur (elke late aankomst moet van tevoren worden doorgegeven aan de receptie). 
UITCHECKEN van 8.30 uur tot 12.00 uur (eerder vertrek moet van tevoren worden gemeld aan de receptie). 
 

Wij verzoeken u vriendelijk de kampeeruitrusting voorzichtig te gebruiken, met respect voor het werk van anderen. 

 


