Randbøldal Camping
Dalen 9, DK-7183 Randbøl
Ph: (+45) 7588 3575
W: www.randboldalcamping.dk
E: info@randboldalcamping.dk

Cennik na rok 2021 – Namiot, Autocamper i przyczepa kampingowa

Można dowolnie wybrać miejsce na pobyt, niedaleko lasu lub w okolicy placu zabaw dla dzieci. Dysponujemy wolnymi miejscami pod twój namiot, przyczepę lub autocamper.

Sezon A: 25/6–15/8

Sezon B: 3/4–24/6 & 16/8–31/10

Sezon C: 1/1–2/4 & 1/11–31/12

Op. za miejsce

80 DKK/11 €

Op. za miejsce

40 DKK/5,50 €

Op. za miejsce

15 DKK/ 2 €

Op. klimatyczna

40 DKK/5,50 €

Op. klimatyczna

40 DKK/5,50 €

Op. klimatyczna

40 DKK/5,50 €

Os. dorosła

80 DKK/11 €

Os. dorosła

65 DKK/9 €

Os. dorosła

55 DKK/7,50 €

Dziecko (2-12 lat)

50 DKK/7 €

Dziecko (2-12 lat)

35 DKK/5 €

Dziecko (2-12 lat)

DKK/3,50 €

Pies

30 DKK/4 €

Pies

30 DKK/ 4 €

Pies

30 DKK/4 €

Op. za energię

40 DKK/5,50 €

Op. za energię

40 DKK/5,50 €

Op. za energię

40 DKK/5,50 €

Natryski, WiFi

bezpłatnie

Natryski, WiFi

bezpłatnie

Natryski, WiFi

bezpłatnie

Ceny za nocleg

Randbøldal Camping
Dalen 9, DK-7183 Randbøl
Ph: (+45) 7588 3575
W: www.randboldalcamping.dk
E: info@randboldalcamping.dk

Przy przyjeździe macie Państwo swobodę w wyborze miejsca na nocleg, nie gwarantujemy oznaczonego miejsca. W pełni sezonu (A) kierujemy gości na wskazane przez nas
miejsce. Jest to uzależnione od liczby osób i wielkości przyczepy itp.
◊ Przyjazd: od 14:00 do 20:00 | Wymeldowanie: od 9:00 do 11:00
Jesteśmy elastyczni, jeśli chodzi o porę przyjazdu i wyjazdu naszych gości. Zadzwoń do nas o ile godziny podane powyżej nie odpowiadają Państwu.
Goście, którzy planują przyjazd po godzinie 18:00, proszeni są o kontakt z recepcją.
◊ Śniadanie
Jeśli sami nie macie ochoty przygotować śniadania, zapraszamy do restauracji kampingowej ”Skjulestedet”. Proponujemy bufet śniadaniowy z dużym wyborem wędlin, serów,
owoców itp.; w pełni sezonu w godz. 8-11, poza sezonem, prosimy o uprzednie zamówienie dzień wcześniej w recepcji. Cena za osobę dorosłą 80,-DKK/11,- €; dzieci w wieku 2-12
lat – cena 45,-DKK/6,- €. Można również zamówić świeże pieczywo w sklepie. Restauracja kampingowa jest otwarta popołudniu, zapraszamy na kolacje w miłej atmosferze.
◊ Zasady i opłaty za anulowanie rezerwacji
Anulowanie rezerwacji do 30 dni przed przyjazdem wiąże się z opłatą w wysokości 350 DKK / 50 EUR. Anulowanie rezerwacji później niż 30 dni przed przyjazdem, zwracamy
połowę ceny pobytu – minimum jest to oplata za 1 nocleg. W przypadku anulowania rezerwacji później niż tydzień przed datą przyjazdu (przed południem) prawo do otrzymania
pieniędzy przepadnie.
◊ Płatności
Akceptujemy płatności w duńskich koronach, Euro i kartami płatniczymi. Nie wymagamy od naszych gości posiadania skandynawskiej / duńskiej / międzynarodowej karty
kempingowej. Ceny mogą ulec zmianie w zależności od kursu walut. W przypadku rabatów i ofert specjalnych przysługuje tylko jedna zniżka.
Zastrzegamy sobie prawo do błędów pisarskich.
Celem uzyskania dodatkowych informacji, prosimy o kontakt tef. 75 88 35 75 albo e-mail: info@randboldalcamping.dk
Zapraszamy, cieszymy się na spotkanie z Państwem.
Danuta i Eigil Sørensen - Randbøldal Kamping

