
 
 
 
 
 

 

 Zwierzęta dozwolone są tylko na wydzielonym terenie. Psy zawsze muszą być uwiązane na smyczy I nie mogą być zostawione bez 
opieki. Sprzątaj po swoim psie. 
W PARCELI 
DOZWOLONE:  

• jeden kamper; samochód z przyczepą lub namiotem 

• plandeka do położenia na ziemi musi być ognioodporna oraz 
oddychająca 

ZAKAZANE:  
• wiązanie sznurków do drzew (jeżeli chcesz suszyć ubrania to zgłoś 

się do recepcji po bezpłatny wieszak na pranie)  

Darmowe udogodnienia dla gości: 
▪ parking na 1 samochód lub motocykl; 
▪ przyłącze elektryczne (6 amp.); 
▪ toalety i prysznice z ciepłą wodą 24h; 
▪ korzystanie z basenów i leżaków od 18.05 do 22.09; 
▪ rozrywka w mini-clubie, od 10.06 do 13.09; 
▪ club card 
▪ camper service 
Podane stawki dzienne zawierają VAT 
Dzienne stawki NIE zawierają: 
 

▪ Opłaty rezerwacyjnej 20,00 € 
▪ Wyboru preferowanej lokalizacji parceli 30,00 € 
 

Doba campingowa   Liczona jest od momentu przyjazdu na camping do godziny 10.00 rano dnia następnego, jeżeli klient nie 
opuści camping do tej godziny zostanie naliczona kolejna stawka dobowa. 

 

Brak zniżek klubowych  -    Od 10 do 24 sierpnia minimalny pobyt to 12 dni. 
 

BRANSOLETKI IDENTYFIKACYJNE 
 

Wszyscy goście podczas rejestracji otrzymają specjalną opaskę, by mogli swobodnie poruszać się po kempingu i korzystać ze 
wszystkich usług – noszenie opaski w widocznym miejscu jest obowiązkowe przez cały pobyt na kempingu. 

 

Via  Lungomare Trieste, 90     I -  64026  Roseto degli Abruzzi  ( TE )    tel  085-8993179   www.eurcamping.it   info@eurcamping.it 

Cena za tydzień/dzień w € 
(Nie zawiera ewentualnej taksy klimatycznej) 

11.05/17.06 
01.09/20.10  

17.06/08.07 
25.08/01.09 

08.07/04.08 
19.08/25.08 

04.08 
11.08 

11.08 
19.08 

OSOBA 6,00 8,50 11,50 10,00 15,00 

DZIECI  ( 0-4  lat - nieskończone)  gratis gratis gratis gratis gratis 

DZIECI  ( 4-9  lat - nieskończone) 3,00 6,00 7,50 5,00 9,00 

DZIECI  ( 9-10  lat - nieskończone) 5,00 7,00 10,00 5,00 13,00 

PARCELA  (razem z elektrycznością  6 amper) 13,00 15,00 20,00 20,00 24,00 

PARCELA  „OPEN SPACE” razem z elektrycznością  6 amper) 20,00 20,00 25,00 25,00 40,00 

PARCELA BEZ OPŁAT ZA OSOBY  20,00 30,00 30,00 30,00 50,00 

2gi samochód (parking wewnętrzny) * 3,00 5,00 5,00 7,00  7,00 

ZWIERZĘTA 1,50 2,00 5,00 6,00  6,00 

Goście (przebywający na camp. pow. 1h, max. do 23.00) 5,00 7,50 10,00 10,00 15,00 

OFERTA “PIT STOP” (od 18.00 do 9.00) 
2 OSOBY, prysznic, ład. aku.,  camper serwis 

 

20,00 
 

20,00 
 

22,00 
 

25,00 
 

40,00 

Aby skorzystać z oferty PIT STOP konieczne jest skorzystanie z oferty w w/w godzinach. 
* Pierwszy samochód gratis jeżeli jest zaparkowany na przydzielonym miejscu a nie w parcel. 

N.B. dodatkowe rabaty i promocje nie łączą się sobą  

2   OSOBY 
kamper, przyczepa lub namiot, 

elektryczność, gorący przysznic 
 

11.05 – 17.06   /     01.09 - 20.10 

Min. pobyt  4 doby  20,00 € os/noc 

Min. pobyt  14 doby 18,00 € os/noc 
 

17.06 - 01.07 

Min. pobyt  4 doby  25,00 € os/noc 
 

01.07 – 15.07 

Min. pobyt  4 doby 32,00 € os/noc 

15.07 – 04.08 

Min. pobyt  4 doby 40,00 € os/noc 

Oferta ważna tylko dla 2 osób przy pobycie 

poniżej 30dni. Cena nie dotyczy parceli typu 

„OPEN SPACE” 

 

C e n n i k   2 0 1 9 


