PRIJSLIJST VAN 1.1.2019

voor gasten een overnachten
en voor onze vakantiegangers

KAISER CAMPING

Outdoor Resort Bad Feilnbach

Seizoen 1

Seizoen 2

Seizoen 3

Pakket A (incl. 2 personen)
Camper of auto met caravan of boot /
trailer
Speciale prijs met Camping Card (CCI, Best
Deal, ACSI, ANWB, CKE, ADAC CampCard)

Pakket B (incl. 2 personen)
Auto met campingcar of tent
Speciale prijs (zoals hierboven)

Pakket C (incl. 2 personen)
Fiets met tent of alleen tent
Speciale prijs (zoals hierboven)

21,00 €

25,00 €

29,00 €

19,00 €

23,00 €

----------

17,50 €
16,00 €

20,00 €
18,00 €

24,00 €
----------

13,50 €
12,50 €

14,50 €
13,50 €

20,00 €
----------

Extra diensten:
4,00 €		 4,00 € 		 4,00 €
5,00 €		 5,00 €		 7,50 €
3,50 €		 3,50 €		 3,50 €
gratis		3,50 €		 3,50 €
gratis		gratis		gratis
3,00 €		 3,00 €		3,00

Comfort plaats per dag
Extra persoon
vanaf 18
jaar
Tieners
vanaf 14 - 17 jaar
Kinderen
vanaf		 4 - 13 jaar
Kinderen
tot 		 3
jaar
hond / Wij behouden ons het recht om
maximaal één hond per pitch te nemen!

Toeristenbelasting gemeenschap
Bad Feilnbach

Vakantiegasten (krijg spa-kaart)
volwassen
Tieners
Kinderen

vanaf 14 - 17 jaar
tot		 13		 jaar

Een overnachting
volwassen
Tieners
Kinderen

bezoekers
Kinderen

vanaf 14 - 17 jaar
tot		 13		 jaar
volwassen
tot en met 17 jaar

Bezoekers kunnen zich aanmelden bij de
receptie.
Het gebruik van het buitenzwembad van
de camping is niet toegestaan voor dagjesmensen.

Hoe komt u er
vanaf 11:00
DOOR mogelijk
te maken.
Vertrek: tot 10.30 uur.
Laat vertrek kan extra kosten
met zich meebrengen

Alle seizoenen
1,70 €
1,20 €
gratis

per nacht
per nacht

0,85 €
0,60 €
gratis

1 nacht
1 nacht

2,50 €
gratis

per dag

Seizoen 1

Seizoen 2

����
INCLUSIEFPAKKET
Voor
vakantiegangers
en overnachting
� Staanplaats
� 2 personen
� Kinderen tot 13 jaar gratis in het seizoen 1
� Inclusief stroomverbruik
� Geen heffing voor stroomaansluiting
� Incl. waterverbruik en gebruik van

stortplaats/vulplaats.
� Inclusief warm water/douches
� Afvalverwijdering
� Gratis gebruik van alle recreatieve

voorzieningen. Zwembad in het
zomerseizoen, ligweide voor
zonnebaden, avontuurlijke speeltuin,
spelletjes in de bergstroom Jenbach,
speeltuin, tafeltennis ...
� Incl. gratis wifi.

Voordelen van de spa-kaart
t PARKAUSWEIS voor het gratis gebruik van de wandelparkeerplaatsen in het Jenbachtal t GRATIS busreizen naar Bad Aibling
o. Rosenheim met gespecificeerde lijnen t Gratis busrit met de
Wendelsteinringlinie (rond de Wendelstein)... zodat u een aantal
kabelbanen en de Wendelsteinzahnradbahn bereikt t thuis- en
douane-avonden van de vier nationale kostuumclubs in de gemeenschap (gratis)
t Gratis skiën bij de Auer skilift „Webergletscher“, gratis skibus
naar het skigebied Sudelfeld t 10% korting op de spa-ingang in
het thermische bad Bad Aibling t veel meer kortingen
bij evenementen, kortingsbonnen bij het
winkelen, eten of boeken van een wagenrit... u.s.w.

Seizoen 3

bedrijf vakantie
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Alle prijzen per nacht · Prijslijst geldig vanaf 1.1.2019 · incl. Btw · Vertrek tot 10.30 uur · Creditcard acceptatie vanaf 50, - € · Vorige prijslijsten verliest hun geldigheid met deze prijslijst.

