Meridian Camping

2020

• Na camping wpuszczamy przyczepy do 4 t / oraz w sezonie nie dłuższe niż maks. 6.20m/ Camper do
6.5m / wys. 2.80m. Prosimy podać szerokość/długość/wykość pojazdu.
• Dodatkowy pojazd na parceli/parkingu – 16 zł / dobę. Pobyt w lipcu/sierpniu poniżej 2 dni z dopłatą
• W cenie jest wliczone korzystanie z natrysków z ciepłą wodą.
• Doba: 11.00 – 10.00 - Miejsce trzeba opuścić w dniu wyjazdu do godz.10.00, wjazd od 11.00 godz.
• Pies – 10 zł/ dobę, pralka za opłatą – 25 zł
• Opłata klimatyczna jest doliczana – 2 zł/ dobę
• Recepcja sezon: 9.00 - 19.00
• WiFI
• Rezerwacje poszczególnych działek: możliwa przy pobycie powyżej 14 dni. Rabat przy pobycie dłużej niż
20 dni.
Zapraszamy na śniadania i ciepłe danie do naszej resturacji.
pozasezon /
sezon

prąd

parcela

dzieci do 3
lat

dzieci
4 - 13 lat

młodzież
14 - 17 lat

dorośli

12.04.2020 29.06.2020

14 zł

28 zł

gratis

10 zł

16 zł

20 zł

29.06.2020 16.08.2020

14 zł

38 zł

gratis

12 zł

20 zł

24 zł

16.08.2020 27.10.2020

14 zł

28 zł

gratis

10 zł

16 zł

20 zł

recepcja zamyka o 19.00 , póżniejszy przyjazd tylko po wcześniejszym uzgodnieniu
• Po przybyciu na teren pola campingowego należy sie zameldować w recepcji. Osoby chcące rozbic namiot
lub ustawic przyczepę zobowiazane są do ustalenia miejsca z pracownikiem recepcji. Nie jest dozwolony
samodzielny wjazd na działkę. Wjazd odbywa sie przy asekuracji osoby obsługującej pole. Takie samo
zachowanie obowiązuje przy wyjeździe z campingu.
• Poruszanie się pojazdem na ośrodku jest kwestią kierowcy. Kierowca ponosi pełna opdowiedzalność za
szkody pojazdu lub przyczepy i porusza się po kampingu nie szybciej jak 10 km/h
• Na polu campingowym obowiazuje cisza nocna od 22.00 do 8.00. Wszelkie awarie, poza sytuacjami
dotyczącymi zagrożenia życia prosimy zgłaszać w ciągu dnia na recepcji.
• Na polu camingowym obowiazuję kulturalne zachowanie. Dbamy o czystość.
• Właściciele zwierząt nie pozastawiają ich samych i sprzatają po nich odchody. Zwierzęta muszą znajdować
się na parceli swojego właściciela. Poruszania się zwierząt bez właściciela jest zabronione, psy maja być
na smyczy. W restauracji moga byc na zewnatrz.
• Nie ponosimy odpowiedzialnosci za kradzieże lub przedmioty wartościowe naszych gosci.
• Dzieci są pod nadzorem rodziców i nie poruszają się same po 22.00 godzinie
• 0środek nie zwraca oplaty za niewykorzystane dni wypoczynku.
• Doba trwa do godziny 10.00 w dniu wyjazdu. Inaczej koszt pobytu wzrasta o dodatkową dobę. Pobyt na
parceli jest gwarantowany do zapłaconego terminu. Przedlużenie pobytu nalezy ustalić z recepcją.
• w razie nie przyjazdu w pierwszy dzień zarezerwowanego terminu, rezerwacja jest ważna do 6.00 rano
następnego dnia, później wygasza. W sytuacjach zakłócających przyjazd prosimy o kontakt.
• Osoby naruszające reguły panujące na naszym campingu wlaściciel ma prawo usunąć z pola
campingowego bez zwrotu oplaty za niewykorzystany pobyt.
• uregulowanie kosztów pobytu musi być dokonane przynajmniej jeden dzień przed wyjazdem.

