
 
 

 

 

 

 

 Camping  Bella Vista
Liguria

Il presente listino viene fornito direttamente dalla struttura
turistica. Genial s.r.l. e www.camping.it non sono da ritenere
in alcun modo responsabili per eventuali variazioni o errori al
presente listino prezzi.

Regione Campore, 23
17031 Campochiesa - Albenga (SV)

N 44° 5' 4''
E 8° 12' 35''

http://www.camping.it/liguria/bellavista
bellavista@camping.it

https://www.campingbellavista.nl/

Listino Prezzi

2022
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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 
 

 

Piazzole 

Prezzi per notte 

Bassa 

12/04/2022-24/06/2022 

03/09/2022-03/10/2022 

Media 

25/06/2022– 08/07/2022 

20/08/2022 -02/09/2022 

Alta 

09/07/2022-

19/08/2022 

50m²  

(2p. corrente/macchina) 

€25,00 €34,00 €41,50 

80m²  

(2p. corrente/machina) 

€28,00 €38,00 €45,50 

+persone (+13) €6,00 €8,00 €10,00 

Bambino (3-12) €5,00 €6,00 €7,00 

Macchina €3,50 €4,50 €5,50 

Cane €2,50 €3,00 €3,50 

Keycard/ACSI €18,00(50m²)/€22,00(80m²) €18,00(50m²)/€22,00(80m²) x 

  
 

Strutture 

Prezzi al notte 

  

Bassa 
12/04/2022-24/06/2022 

03/09/2022-03/10/2022 

Media 
25/06/2022– 08/07/2022 

20/08/2022 -02/09/2022 

Alta 
09/07/2022-19/08/2022 

 Min.3 notti Min. 3 notti Min. 7 notti 

Chalet/bungalow (4p) €68,00 €94,50 €118,00 

Chalet/bungalow (2p) €52,50 €78,00 x 

Pulizia finale 

 

€20,00 €20,00 €20,00 

Coco Sweet (4p) €50,00 €70,00 €95,00 

Coco Sweet (2p) €35,00 €55,00 x 

Pulizia finale 

 

€10,00 €10,00 €10,00 

+persone (+13) €6,00 €8,00 €10,00 

+bambino (3-12) €5,00 €6,00 €7,00 

Extra macchina €3,50 €4,50 €5,50 

  

 



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), 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 en 4 personen per Coco Sweet. 

 Maximaal 2 huisdieren per kampeerplaats. In 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 (tariefs-)wijzigingen en/of fouten onder voorbehoud. 

 

Reservering:  

 

 Kampeerplaatsen 

o Voor- en naseizoen  € 50 aanbetaling  

o Hoogseizoen:   € 150 aanbetaling 

 Verhuur accommodaties 

o Bij reservering   50% aanbetaling  

o 4 weken voor aankomst restant bedrag overmaken 

o Eindschoonmaak:   € 20 

o Borg    € 50 

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: 

 

 3 oktober 2022 t/m 31 maart 2023 
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CH = Chalet
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