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CAMPING VILLAGE 
PARCO DELLE PISCINE SINDS 1952 

GECONTROLEERD EN 
GEREGISTREERD MILIEUBEHEER 

EMAS N. I – 000275                            
SINDS 28 JANUARI 2005 

 
 
 

 

Tel. +39-0578-26971  Fax +39-0578-265889  
info@parcodellepiscine.it 
www.parcodellepiscine.it 

 

 

REGLEMENT 

1 April – 01 Oktober 2023 
 

RESERVERING 

Via onze website (www.parcodellepiscine.it) of via telefoon of e-mail. Nadat de 
beschikbaarheid is gecontroleerd, dient voor de reservering een aanbetaling te worden 
voldaan, overeenkomend met 30% van het bedrag van het verblijf, op C/C t.n.v. Bagno 
Santo Srl, Sarteano, bij Banca Nazionale del Lavoro – Piazza Savonarola 13 – 53045 
Montepulciano (IBAN n.° IT50Q0100525600000000001010). 
Uw reservering wordt bevestigd na ontvangst van de aanbetaling.  
Annulering van de reservering 
In het geval van annulering van de reservering krijgt u 50% van de aanbetaling terug, 
indien de annulering minstens 4 weken voorafgaand de datum van uw geplande 
aankomstdag schriftelijk of via e-mail aan ons is doorgegeven. Na deze datum heeft u 
geen recht meer op teruggave van de aanbetaling. 
 

RECEPTIE: VIA CAMPO DEI FIORI 30 

Check-in vanaf 8.00 tot 13.00 uur en vanaf 16.00 tot 23.00 uur. 
 registratie van de identiteitskaart; 
 op de voorruit wordt een sticker geplakt, noodzakelijk voor het vrije verkeer op 

de camping; 
 overhandiging van het ‘Reglement en prijslijst’, en kaart v/d Camping Village; 
 overhandiging van de WiFi code, voor toegang op het WiFi netwerk; 

De stacaravans zijn toegankelijk voor onze kampeerders vanaf 16 uur bij aankomst.  
 

GEEN HUISDIEREN TOEGESTAAN 

OPENINGSTIJDEN VAN DE CAMPING - VILLAGE  

De hoofdtoegang is toegestaan vanaf 7.00 uur ‘s morgens tot 1.00 uur ‘s nachts. 
Na die tijd wordt het hek ieder half uur geopend.  
De slagboom die toegang geeft tot de staanplaatsen zal elke dag gesloten worden 
vanaf 14.00 tot 16.00 uur en van 23.00 tot 07.00 uur. Klanten die tijdens deze 
tijden met hun auto willen vertrekken, moeten parkeren op de parkeerplaatsen van 
de receptie. 
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ADMINISTRATIE EN RECEPTIE 

De personen met wie de gasten contact kunnen opnemen voor elke behoefte zijn: 
Administratie: Roberto en Paolo 
Receptie: Cinzia en Alessandra 
 

RUST EN VERKEER VAN VOERTUIGEN  

Auto's en motorfietsen zijn niet toegestaan op de camping van 14.00 tot 16.00 uur en 
van 23.00 tot 7.00 uur.  
De snelheid van voertuigen mag de Max. snelheid van 20 km/u niet overschrijden. 
Radio's, televisies en muziekinstrumenten moeten op een laag volume worden 
gehouden en mogen andere kampeerders niet storen. 
 

PRIJZEN – VERTREK - GASTEN EN BETALINGEN 

De tarieven van de prijslijst omvatten alle gratis diensten beschreven op de volgende 
pagina en hebben betrekking op één overnachting tot 10:00 uur van de volgende dag. 
Het verblijf op de staanplaatsen na 10.00 uur zal daarom afhankelijk zijn van de 
betaling van een dag.  
Iedere wijziging betreffende het aantal personen of voertuigen gedurende het 
verblijf moet op de dag van wijziging bij de receptie worden gemeld. 
De kampeerders die gasten willen ontvangen moeten de receptie op de hoogte stellen en 
de gasten registreren op naam van de gastheer en kunnen bij aankomst tot 22.00 op de 
Camping verblijven. In geval van overnachting zullen zij onderworpen zijn aan de 
registratieprocedure en hun verblijf in rekening worden gebracht van de gastheer. 
 

TELEFOON- TABAK - INTERNETPOINT 

Bij de receptie zijn internet en een kopieerapparaat beschikbaar, evenals het reserveren 
van sportfaciliteiten en informatie voor musea, openbaar vervoer en evenementen. De 
openingstijden zijn continu van 8.00 tot 23.00 uur. 
Tabaksverkoop is verkrijgbaar aan de bar.  
 

ZWEMBADEN 

De drie beschikbare gastzwembaden worden gevoed door stromend thermaal water aan 
een constante temperatuur van ongeveer 24°C. In de drie zwembaden is het verboden te 
roken.  
 
Het grote zwembad met waterval, gelegen in het park, is geopend van 1 April tot 1 
Oktober, met doorlopende uren van 09.00 tot 19.00 uur. 
 
Het kleine zwembad wordt geopend tijdens de maand Mei en blijft geopend tot 11 
September met doorlopende uren van 09.00 tot 19.00 uur.  
 
Het derde zwembad, dat zich binnen de camping bevindt, is alleen toegankelijk voor 
onze kampeerders en geopend vanaf begin Juli tot einde Augustus met doorlopende 
uren van 8.00 tot 20.00 uur. 
Het gebruik van badmutsen is verplicht. 
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GRATIS DIENSTEN VOOR DE KAMPEERDERS 

 WiFi: het gebruik van draadloos Internet 
 Accommodatie op staanplaatsen die worden begrensd door heggen met een 

minimale oppervlakte van ongeveer 110 m2, of in het open veld 
 Accommodatie van stacaravans op staanplaatsen die worden begrensd door heggen. 

Alle stacaravans zijn compleet ingericht en gemeubileerd voor volledig comfort – 
beddengoed en handdoeken zijn inbegrepen 

 Gebruik van drie zwembaden met solarium, zonnebedden en parasols 
 Gebruik van wasfaciliteiten, douches, koud en warm water 
 Gebruik van sportfaciliteiten: volley -en basketbal, tafeltennis  
 Gebruik van de grote speelplaats voor de kinderen 
 Gebruik van de VitaGym toestellen 
 Gebruik van het grote park uitgerust voor spelletjes en picknicks (verboden tenten 

op te stellen).   
 Animatie voor volwassenen en kinderen tussen eind juni en begin september 
 Dagelijks ophalen van het gesorteerd huisvuil in de daartoe voorziene ruimte 
 Cursussen aquagym en stretching worden evt. georganiseerd gedurende juli en  
      Augustus 
 Toegang tot de vergaderruimte en televisieruimte (Home Theater met groot scherm) 

met satellietverbinding 
 Gebruik van Camper service 
 Defibrillator 
 Aflevering van berichten en post in de ontvangstdoos of op de staanplaats.  
 Kluisjes bij de receptie voor kleine voorwerpen of contanten bij management office 
 Excursies (historisch, cultureel en gastronomisch) worden in juli en augustus, 

door Parco delle Piscine georganiseer 
 Rolschaatsbaan van 350 m. (op 300 m. afstand van de camping) 
 

DIENSTEN TEGEN BETALING 

 Parkeerplaats voor auto's op de staanplaats 
 Internetpoint, telefoon en kopieermachine bij de receptie. 
 Bubbelbad (bij het zwembad met de waterval), gevoed door thermaal water van  
      ca. 24°C 
 Gebruik van wasmachines en drogers (munten verkrijgbaar bij de receptie) 
 Het opzetten en afbreken van veranda’s 
 Het verplaatsen van de caravan van opslagplaats naar standplaats en omgekeerd 
 Huur van beddengoed en handdoeken bij de receptie 
 Huur van babyspullen; box, kinderstoel, babybad enz. bij de receptie 
 Private sanitaire voorzieningen 
 Huur van tennisbaan (16 euro per uur overdag en 20 euro 's avonds met verlichting). 
      Reservering bij de receptie 
 Huur voetbalveld (50 euro per uur overdag en 65 euro ‘s avonds met verlichting)  
      Reservering bij de receptie 
 Bar 
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MILIEUBELEID 

De camping is, als eerste camping van Italië, sinds 2005 ingeschreven in het EMAS  
Register (Eco-Management and Audit Scheme, registratie nummer I-000275),  
overeenkomstig de Europese verordening (CE) nummer 1221/2009. De naleving van de 
EMAS -voorschriften wordt jaarlijks door een onafhankelijke derde partij uitgevoerd. 
Wij verzoeken dan ook om maximale medewerking en wijzen er in het bijzonder op 
dat: 
  • het verboden is om gevaarlijke producten of stoffen in het milieu, in het riool, in 

afvoerkanalen en in wc’s te lozen; 
 • indien dit per ongeluk gebeurt, onmiddellijk het campingpersoneel hierover te 

informeren; 
 • het verboden is afval ergens anders weg te gooien dan in de daarvoor bestemde 

afvalcontainers, manden en asbakken. 
 

IN GEVAL VAN BRAND  

De hele camping is goed voorzien van een op water gebaseerd vuurbestendig 
systeem. De locaties van de vele brandblussers en de verzamelpunten in geval van 
brand staan aangegeven op de plattegrond op de mededelingenborden van de 
camping, bijvoorbeeld bij de receptie. 
 
In geval van nood; 
 Alle aanwezige voertuigen moeten naar de toegewezen plaats worden geparkeerd, 

die op de plattegrond zijn aangegeven of indien in beweging aan de kant van de 
weg stoppen.  

 Volg de instructies van het campingpersoneel via de luidspreker. 
                                    

PERSOONSGEGEVENS 

De persoonsgegevens van de kampeerders worden verwerkt in overeenstemming met de 
privacywetgeving (D.Lgs. 196/2003). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


