
             

 
 

Winter  

2022 / 2023 

01.12- 22.12 22.12 -08.01 08.01. - 30.04 

Persoon/Nacht  
(vanaf 14 Jaar) 5,50 € 6,90 € 5,50 € 

Kind/ Nacht 
onder 14 jaar onder 
4 jaar gratis                            

3,90 € 4,70 € 3,90 € 

Staanplaats  
/nach   (*) 5,50 € 7,60 € 5,50 € 

Stroom per kWh 
0,80 € 0,80 € 0,80 € 

Toeristenbelasting 
vanaf 17 Jaar (**) 

tot 04.12  1,80€ 
af 04.12. 2,60 € 2,60 € tot 10.04.   2,60 € 

af 10.04.   1,80 € 
Milieubelasting  
per staanplaats & 
nacht   

4,90 € 4,90 € 4,90 € 

Hond / Nacht 
2,50 € 2,50 € 2,50 € 

Sanitaircabine met 
sleutel  Douche , 
wastafel, toilet 

9,00 € 13,00 € 9,00 € 

Camping Card 
ACSI, ADAC  
Spaarkaart - 2 
Personen 
Exkl. 
toeristenbelasting, 
milieubelasting  
Incl. stroom tot 4 kW,  
vanaf 4 kW €0,80/kW 

16,00 € 
16,00 € 

(vanaf 01.01.2023 
19,00 €) 

19,00 € 



WLAN – WIFI 

 
FREE FREE FREE 

(*) ..... voor auto en tent, auto en caravan, auto of tent 
(**) .... Gemeentelijke toeristenbelasting/nacht voor personen vanaf 17 Jaar;   

Sanitaircabines met sleutel: douche, toilet en wastafel 

prijswijzigingen voorbehouden. 
 

 

Prijsinformatie: 
incl. b.t.w., douche met warm water,  

verwarmd zwembad en gebruik van strandbad (alleen in de zomer) 
 
 

Boekingsvoorwaarden  

Voor een plaatsreservering dient u een aanbetaling te doen van € 100,-. Het volledige bedrag wordt bij 
de afrekening verrekend. Na binnenkomst van de aanbetaling ontvangt u een bevestiging van de 

reservering. Door organisatorische redenen is het niet altijd mogelijk een bepaalde plaats te reserveren. 
Wij proberen echter uw wens zo goed mogelijk uit te voeren.    

Indien u een bepaalde plaats reserveert betaalt u € 13,--. Dit bedrag wordt dan bij de afrekening 
van de € 100,- afgetrokken.   

Maakt u de aanbetaling over aan:  

Camping Flaschberger   Raiffeisenbank Hermagor, BLZ 39.543 (bankrek.nr. van de bank),  

Kto 32.219 (bankrek.nr. begunstigde)  

IBAN: AT91 3954 3000 0003 2219, BIC: RZKTAT2K543  

Houdt u er rekening mee dat alleen de hoogte van het bedrag wat op onze rekening is gestort in 
mindering wordt gebracht. Eventuele door de bank in rekening gebrachte kosten komen voor uw 

rekening. Gebruik bij betalingen naar het buitenland het aangegeven IBAN en BIC nummer.  

Annulering: Een annulering moet schriftelijk en 14 dagen voor de aankomstdatum bij ons binnen zijn. 
In dit geval zal de aanbetaling, verminderd met de verwerkingskosten van € 25,- terug gestort worden. 

Bij latere annulering of het niet komen vervalt de volledige aanbetaling. 
Fax Reserveringsformulier 

 


