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Camping • Bungalows • Appartementen

Kies uw vakantie

Prijslijst 2019

Camping Bellamare • Viale Scarfiotti, 13 • 62017 Porto Recanati (MC)
Tel. +39 071 976628 · Fax +39 071 977586 • info@bellamare.it • www.bellamare.it 

Onek  anen op  www.bellamare.it/nl



Ingag in het zwembad, Info Point, Animatie met kinderen en juniorclub, Speeltuin, Mini club,
Parkeerplaatsen en buiten Parkeren, aquagym en zumba lessen, sporttoernooien, ping pong,

gebruik van het beachvolleybal, 5 voetbal, beach tennis veld, kwekrij, bibliotheek,
groepsdansen, avondshows tot 23 uur

Gratis Diensten voor al onze gasten

Wasmachines, drogers, wi-fi , medische zorg, restaurant, pizzeria met houtkachel,
minimarket, bar, beach bar, krantenkiosk, rookartiklen, strand bedden en parasols verhuur, fi

etsen verhuur, sportactiviteiten en georganiseerd excursies bij het Info Point.

Beschikbaaren service diensten

Met aankomst op vrijdag of zaterdag en vertrek op zondagmiddag tot uiterlijk 23:00 uur
ontvang je een korting van 30% (exclusief stroomkosten). Behalve van 09/08 tot 18/08. 

Ontdek onze vroegboekkorting en andere speciale aanbiedingen voor zomer 2019 
www.bellamare.it/nl/promo

Aanbod geldig voor Village

Aanbod geldig voor Camping

-30% WEEK-END

REGELS VOOR HET VERBLIJF IN DE VILLAGE: 1) De verhuur looptper week van zaterdag. In augustus geld echeter 
een verplichte huur van 2 weken. 2)  De appartementen zijn beschikbaar vanaf 17h op de dag an aankomst en ze moet 
uiterlijk am 9h30 op de dag van het vertrek vrijgemaakt worden. 3) De betaling gebeurt als volgt: op het ogenblik van de 
reservering dient de klant een voorschot te storten van 30% (+10,00 euro reservatiekosten). Het resterende bedrag bij 
aankomst op de camping na het bekijken van de bungalow. 4) In het geval van een annuering van de reservering door de 
klant, zal het voorschot niet worden terugbetaald. 5)  Latere aankomst of vervroegd vertrek impliceert geen kortingen of 
terugbetalingen. 6) Eventuele schade of vernielingen zijn ten laste van de huurders. 7) Gasten na een uur etalen als 
aangegeven n de prijslist. 8) Alle gasten worden geacht het interne reglement van de camping na te leven.
REGELS VOOR HET VERBLIJF OP CAMPING: 1) De registratie bij aankomst gebeurt van 7h tot 13h en van 15h tot 
23h. 2) De kampeerders dienen bij aankomst hun indentiteitsdocumenten in bewaring te geven: diese zullen worden 
teruggegeven nadat aan alle wettelijke vereisten werd voldaan. 3) Niemand kan zonder toetlating van de directie het terrein 
betreden, ook niet voor zeer korte duur. Campinggasten kunnen maximum 1 uur onbetalaad toegelaten worden, na een uur 
dienen ze het dagtarief te betalen. 4) De tarieven van de camping zijn degtarieven; het vertrek dient voor 10h te gebeuren. 
Na 10h zal er nog een verblijfsnacht aangerekend worden. Exclusief toeristenbelasting.  5) Alle gasten worden geacht het 
interne reglement van de camping na te leven.

*Aanbiedingen kunnen niet worden gecombineerd met andere promoties



APRIL - MEI

JUNI

JULI

AUGUSTUS

SEPTEMBER - OKTOBER

Prijslijst Dorpszone bungalow & appartementen
Prijzen per week

DIE PRIJZEN ZIJN INCLUSIEF: VAT, 1 eerste bed - en badlinnen set, ingerichte keuken, gas, warm water, elektra, TV,
eindschoonmaak, parkeerplaats, zwembad en animatie. Exclusief toeristenbelasting. In de bungalows 
verwarmingssysteem / airconditioning is gratis. Niet beschikbaar in de appartementen. OP AANVRAAG SIn einige 
structuur is er de mogelijkheid een extra bed te plaatsen voor kinderen. Dit extra bed wordt gerekend als 1 persoon op 
de camping volgens de bezoekers prijslist. Bed - en badlinnen set (wisseling per person) € 6.50 /Kinderbed € 14.00 (per 
week).

Twee kamer bungalow
 3 personen

Drie kamer bungalow
4 personen

Twee kamer 
appartement 4 personen

€ 336
€ 336
€ 259
€ 259
€ 259
€ 336

€ 455
€ 455
€ 539
€ 553
€ 644

€ 777
€ 777
€ 777
€ 805

€ 875
€ 889
€ 805
€ 553
€ 476

€ 336
€ 273

€ 392
€ 392
€ 280
€ 280
€ 280
€ 392

€ 574
€ 574
€ 658
€ 672
€ 798

€ 959
€ 959
€ 959

€ 1022

€ 1155
€ 1169
€ 987
€ 672
€ 595

€ 392
€ 294

€ 406
€ 406
€ 294
€ 294
€ 294
€ 406

€ 595
€ 595
€ 679
€ 693
€ 819

€ 987
€ 987
€ 987

€ 1078

€ 1190
€ 1204
€ 1015
€ 693
€ 616

€ 406
€ 308

TYPE

  TOERISTENBELASTING: 0,50 € (van 10 tot 89 jaar) per nacht tot 10 opnamesnachten,
Tenzij anders aangegeven door het gemeentebestuur.



Prijslijst Camping ı Prizen per dag

Persoon per nacht en bezoekers van
camping en bungalows na 1 uur € 5,00 € 7,00 € 11,00 € 14,50

+2° car / +2° motorbike
+2° auto / +2° moto

Caravan
Persoon
Kinder 4-8 jaar
+2° auto

€ 800,00
€ 435,00
€ 350,00
€ 50,00

€ 1150,00
€ 600,00
€ 435,00
€ 50,00

TYPE 18/04 - 31/05
02/09 - 6/10

01/06 - 05/07
26/08 - 01/09

Stop van camper met uitrusting geldig voor maximum 1 overnachting en vertrek verplicht vanaf 10h ongeacht 
het uur van aankomst (niet mogelijk van 01/08 tot 01/09 en op voorbehoud van beschikbaarheid). De volgende 
tarieven zijn enkel geldig voor gereserveerde plaatsen voor camperstops en zijn inclusief lichtaansluiting en 
camper-service. Het tarief is alleen geldig voor maximaal 4 personen.

A* Speciale prijs voor lange termijn: mei-juni-juli-september (met uitzondering van augustus).
B* * Speciale prijs voor lange termijn 18/04 to 06/10  SLange termijn prijzen alleen beschikbaar voor personen die gebruik
maken van de originele boeking. Deze is dus niet overdraagbaar. Er zijn enkele plaatsen beschikbaar. De betaling dient
vooraf plaats te vinden. Voo minimaalr 2 personen.* TOERISTENBELASTING 5€

Speciale prijs per dag. Een camper, caravan of tent, 2 personen, auto en elektriciteit.

WARM DOUCHES ZIJN BETALEND zijn niet gratis door het gebruik van microchips € 0,20 voor 2 minuut. 

  TOERISTENBELASTING: 0,50 € (van 10 tot 89 jaar) per nacht tot 10 opnamesnachten, 
Tenzij anders aangegeven door het gemeentebestuur.

€ 22,00 € 27,00 € 32,00

Kleine tent (2 plaatsen) + auto € 9,50 € 10,50 € 13,50€ 6,00

€ 3,00 - € 2,50 € 3,00 - € 2,50 € 3,00 - € 2,50 € 3,00 - € 2,50
€ 19,00

€ 18,00 € 23,00 € 30,00

Kinder 0-3 jaar gratis gratis gratis gratis

06/07 - 07/08
19/08 - 25/08 08/08 - 18/08

Camper Stop

Forfait

18/04 - 31/05
02/09 - 06/10 01/06 - 30/06 01/07 - 31/07

A * B *

€ 18,00 € 18,00

Conventies 18/04 - 05/07 24/08 - 06/10

Camping Card: ACSI - ADAC
Camping Key Europe

€ 14,00 € 17,00Camper/Caravan of tent met een auto € 8,00 € 10,00
Kinder 4-8 jaar € 2,70 € 4,00 € 6,70 € 9,00

Elektriciteit 6 ampere € 3,20 € 3,20 € 3,20€ 3,20


