Het Villaggio Camping Mimosa is gelegen op een
oppervlakte van 12.000 vierkante meter. Direct aan zee met
wit zandstrand. Het is uitgerust met diensten en faciliteiten
die zorgen voor een comfortabel en rustig verblijf: bar,
restaurant, minimarkt, speeltuin, zwembad voor
volwassenen en kinderen, jeu de boules, tafeltennis, kano's,
waterfietsen, animatieteam en een kinderclub. De
woningen en caravans zijn uitgerust met een kitchenette. De
camping beschikt over twee groepen van badkamers met
gratis warme douches, 21 eigen badkamer met een warme
douche, contactdozen CEE stroom, Camper Service, munt
wasmachine, barbecue. De camping is beveiligd met een
hek; entree met magnetische kaart. Het Villaggio Camping
Mimosa wordt speciaal aanbevolen voor gezinnen met
kinderen voor de vrede, de veiligheid en familiale omgeving
die het onderscheiden.

Direct aan zee
Informatie en reservering
Famiglia Tavella - Villaggio Camping Mimosa
Loc. Mortelletto 89844 Nicotera Marina (VV)
Tel en Fax 0963.81397 - 338.7976051
info@villaggiomimosa.com
www.villaggiomimosa.com/nl

Tarieven 2021
Wekelijkse verhuur in €

A

B

01/01 - 05/06
11/09 - 31/12

05/06 - 03/07
04/09 - 11/09

350

434

630

700

784

399

518

700

784

910

441

581

770

910

1015

546

672

896

1050

1190

CARAVAN 2/3
Slaapgelegenheid voor 2 of 3 personen met
externe kitchenette.

245

294

364

469

525

CARAVAN 4
Slaapgelegenheid voor 4 personen met
externe kitchenette.

294

336

434

525

630

EIGEN TOILET
voor caravan (met een warme douche).

70

70

70

70

80

MONO 4 SUPERIEURE EXTRA KOSTEN
(recente renovatie en toilet met bidet)

70

70

70

105

105

BILO 5/6 SUPERIEURE EXTRA KOSTEN
(recente renovatie en toilet met bidet)

105

105

105

140

140

Van zaterdag 17:00 tot zaterdag 10:00
MONO 3/4
Residentie met 1 kamer, slaapgelegenheid voor 4
personen, badkamer met warme douche zonder
bidet, buiten een kitchenette en een veranda.
BILO 4
Residentie met 2 kamers, slaapgelegenheid voor
4 personen, badkamer met warme douche zonder
bidet, keuken of buiten een kitchenette en een
veranda.
BILO 5/6
Residentie met 2 kamers, slaapgelegenheid voor
5/6 personen, badkamer met warme douche
zonder bidet, buiten een kitchenette en een
veranda.
TRILO 6
Residentie met 3 kamers, slaapgelegenheid voor
6 personen, badkamer met warme douche met
bidet, buiten een kitchenette en een veranda.

C

D

E

03/07 -17/07
28/08-04/9 17/07 - 07/08 07/08 - 28/08

Toeristenbelasting per nacht (max. 10) per persoon ouder dan 16 jaar: accommodatie in residence € 2,00 - op de camping € 1,00 (2020 prijzen).
BESCHRIJVING EN DIENSTEN
De prijs is inclusief de water- en gasverbruik. Het beddengoed is door de gasten; Op verzoek kan worden geleverd tegen een kostprijs van € 10 (voor een eenpersoonsbed), € 15 (voor een tweepersoons bed) en
€ 5 (een bad set). Verplichte maal per week. Babybedjes en bedden voor kinderen zijn beschikbaar op aanvraag (toeslag van € 49 per week).
AL INBEGREPEN: eindschoonmaak, een eigen parkeerplaats voor een auto(tweede auto € 25), strand-service: Parasol, 1 ligstoel en een ligstoel voor elke eenheid (elk dek of extra ligstoel € 3) card club, zwembad
service, tafeltennis, jeu de boules, beachvolleybal en een voetbalveld.
CLUB CARD (van 03/07 tot 04/09): omvat: sport en 's avonds entertainment, mini-club voor kinderen van 4-12 jaar.
ACCOMMODATIE: De woningen en caravans zijn uitgerust met keukenapparatuur, kookgerei, servies en bestek, kussens, matrassen, spreien en, op verzoek, dekens. Het warme water in bungalows en een eigen
badkamer zijn aanwezig alleen in de douche. De residenties en caravans zijn niet uitgerust met airconditioning, tv, haardrogers (deze zijn op aanvraag verkrijgbaar bij de receptie).
CHECK IN EN CHECK OUT: De sleutels van de woningen en caravans zal worden gegeven aan u vanaf 17:00 de dag van aankomst en moet noodzakelijkerwijs door 10:00 worden teruggegeven de dag van
vertrek, schoon en netjes. Als vuil is, zal de eindschoonmaak in rekening gebracht € 25.
BORGSOM: bij aankomst, moet u een verplichte borg van € 100. de dag van vertrek (eventueel aanpassing kosten en de vergoeding voor de schade onderwerp) zal worden teruggegeven betalen.

OPENEN EN SLUITEN: Het Villaggio Camping is het hele jaar geopend, zoals kamperen / parkeerplaats (met eigen toilet van september tot juni) en zoals gehuurde accommodaties /
woonplaats. Restaurant, bar en een kleine supermarkt zijn geopend van 1 mei tot 31 oktober, evenals het zwembad; de rest van de dienst actief is van half juni tot half oktober. Van 1
november tot 1 maart een bericht van uw aankomst is vereist via de telefoon en / of e-mail.

RESIDENTIE AANBIEDINGEN
1. Advance Reservatie: voor reserveringen van min. 1 week bevestigd door een waarschuwing geld voordat 31/03: speciale korting van 10%.
2. Happy family: Als u 3 restaurant kaartjes kopen voor volwassenen vindt u 1 gratis ticket te krijgen voor 1 kind (0-12 jaar). Tweede en derde kinderen: 0-3 jaar gratis, 4-12 jaar 50%

korting.
3. Lange reducties verblijf: voor min. 3 weken Verblijf 15% reductie in periode A, B, C, D en 5% in periode E.
4. Bijzondere juni: 50% korting op de tweede week voor een reservering van ten minste 2 weken in residence of caravan (niet combineerbaar met andere kortingen).
5. Fidelity Premium: voor de gasten die komen voor een tweede keer naar de Mimosa: speciale korting van 10% (niet in periode E). Combineerbaar met andere kortingen.
6. Vriend bonus: aan al diegenen die bekend maken zullen de Villaggio Mimosa aan vrienden of familieleden, zal de richting een bonus van € 20 per reservering (minimaal 1 week

regelmatig bevestigd met aanbetaling) te geven. U kunt maximaal ophopen tot 5 VRIEND BONUS voor een totale korting van € 100.
7. Conventies: 10% korting voor kaarthouders: Touring Club - Federcampeggio - CCI - ADAC - ADAC CARD - DCC - ACSI PleinAir - ANCC - MondoParchi CRAL. Speciale
prijzen voor groepen en sport clubleden: vragen voor de overeenkomst.

CAMPING TARIEVEN 2021 (gratis voor kinderen tot 3 juli)
DAGELIJKSE PRIJZEN/ €
Zwembad, clubkaart en sportieve activiteiten
opgenomen. Gratis warmwater douches

A

B

C

01/01 - 05/06
11/09 - 31/12

05/06 - 03/07
04/09 - 11/09

03/07 -17/07
28/08-04/9

Camper / caravan

14

15

16

19

22

Tent

10

12

14

16

18

7

8

10

12

14

Persoon

7

8

8

8

10

Kinderen 4 - 12

gratis

gratis

5

5

6

Kinderen 0 - 3

gratis

gratis

gratis

gratis

gratis

Eigen toilet
met warme douche (max 4 personen)

gratis

10

10

12

14

13

13

14

15

16

gratis

gratis

gratis

gratis

gratis

40

45

60

---

----

Kleine tent (zonder elektriciteit)

D

E

17/07 - 07/08 07/08 - 28/08

Speciale Bike: 1 persoon + 1 tent + 1 fiets
Honden en huisdieren

SPECIALE
WEEKEND

van vrijdag tot en met zondag voor max. 4
personen

VOORWAARDEN - PRIJZEN:
per nacht tot 12 uur, inclusief BTW, het gebruik van badkamers en warme douches,
zwembad, entertainment van 03/07 tot 04/09. - 1. Eigen badkamer extra: € 1 voor elke extra
persoon (max + 2 personen.). - 2. Minimum verblijf: in de periode E is 7 dagen. - 3. Clubkaart (al in de camping prijzen inbegrepen) bestaat uit: animatie, kinderclub (4 -12 jaar),
zwembad, tafeltennis, jeu de boules, beachvolleybal. - 4. Beach diensten niet inbegrepen:
parasol verhuur op aanvraag: € 3,00 per dag of 1 parasol en 2 ligstoelen: € 8,00 per day.- 5.
Bezoekers (alleen met toestemming van de directeur): € 15 per dag per persoon.

Camper / Caravan / Tentenveld seizoensgebonden conventie
Maandelijks van 01/09 tot 31/05: € 450

Het omvat de standplaats voor camping / caravan en max. 4 personen + clubkaart +
elektriciteit.
Tent Pitch: 15% korting

AANBIEDINGEN VOOR CAMPING
1. Happy Family: tot de 3 juli camping is gratis voor kinderen (0-12 jaar).
2. Lang verblijf korting: voor een 3 weken 'verblijf van 15% vermindering van de periode A, B, C, D en 5% korting in periode E.
3. Vroegboekkorting: korting van 10% voor de reservering van de min. 1 week bevestigd door een waarborgsom vóór 31/03.
4. Getrouwheidspremie: voor al onze gasten die terugkomen in Mimosa tijdens de zomer 2021: extra korting van 5% gedurende ten minste 1 week reserveren (UITGESLOTEN IN DE
PERIODE E).
5. Speciale prijzen voor groepen en sport clubleden: vragen voor de overeenkomst. 10% korting voor TOURING CLUB - EFRO CAMPEGGIO - CCI - ADAC - ADAC CARD - DCC - ACSIPLEINAIR - ANCC - MONDOPARCHI - CRAL.

REGLEMENT
1) Als de gasten arriveren ze te vullen en te ondertekenen de "Verklaring van de
vermeldingen" voor alle gezinsleden. Deze verklaring machtigt de verwerking
van persoonsgegevens in het kader van de wet op de privacy 675/96. 2) De
stickers die worden afgeleverd bij aankomst kunnen worden weergegeven op de
auto voor de toegang tot de badplaats te vergemakkelijken. 3) De plaatsen
worden toegewezen door het management. Het moet altijd in orde en perfect
schoon worden gehouden, met name de dag van het vertrek. De verbinding met
de stopcontacten moeten worden gemaakt door de camping personeel.
elektrische kooktoestellen en lampen zijn verboden meer dan 40W. 4) Kleine
honden en andere huisdieren zijn alleen toegestaan met toestemming van het
management en moet een vaccinatie kaart. Zij moeten altijd worden bewaakt en
aangelijnd. 5) Van 02:00-04:00 en van 12 middernacht tot 07:30 zijn verboden inen uitstappen van de voertuigen en in deze tijden rustig strikt moeten worden
gerespecteerd. 6) Op de interne wegen van het Villaggio Camping is verboden
om te circuleren met voertuigen in meer dan 5 km / h. 7) zijn verboden geluiden
als audiovisueel materiaal met een hoog volume, schreeuwen en schreeuwen. 8)
Volwassenen zijn direct verantwoordelijk voor het gedrag van hun kinderen. Zij
moeten worden begeleid naar het toilet en moeten worden begeleid bij het op
de speelplaats. 9) Het is verboden om vuur te maken op het strand en in de
camping, buiten de speciale barbecues. 10) Elke gast is nodig om de dingen van
zijn eigendom te houden. Management is niet verantwoordelijk voor diefstal, en
biedt haar klanten een veilige service. 11) Verboden toegang voor nietkampeerders. De intrede van vrienden en familieleden van onze gasten moeten
worden erkend door de directeur bij de levering van een identiteitsbewijs en
betaal het juiste tarief. 12) Bij aankomst zal worden gemaakt van de bestaande
inventaris van apparatuur en meubilair in de accommodatie. Elke tekortkoming
of schade op het tijdstip van vertrek wordt in rekening gebracht aan de klant en
het bedrag zal worden afgetrokken van de borg. 13) De ingang van het Villaggio
Camping betreft de acceptatie en volledige naleving van deze verordening.
Hetzelfde kan geen nieuwe regels worden toegevoegd dat het management
gepast acht.

RESTAURANT VOUCHER
TICKETS VOOR 6 RESTAURATIE: € 90
TICKETS VOOR 10 RESTAURATIE: € 140
"Vrienden" TICKETS (8 RESTAURATIE): € 112

EEN MAALTIJD BESTAAT UIT: 1 PASTA
GERECHT, 1 HOOFDGERECHT, GROENTEN
EN SERVICE. DRANKEN NIET INBEGREPEN.
FAMILY: 1 kind GRATIS voor 3 volwassen tickets, tweede
en derde kind 0-3 jaar gratis en 4-12 jaar 50%.

De Tickets voor 6 maaltijden en de tickets voor 10 maaltijden
zijn individuele (mag alleen worden gebruikt door één
persoon) en de bevordering FAMILY. De 'vrienden' Tickets
kunnen worden gebruikt door meer mensen en omvat niet de
promotie FAMILY.

RESERVERING
Alle reservering moet worden
bevestigd door een waarborgsom
van 30% van het totale bedrag.
In geval van annulering krijgt u:
• Het

totale bedrag van de
voorzichtigheid geld als je min
annuleren. 45 dagen voor
aankomst.
• 50%

van de voorzichtigheid
geld als je max annuleren 20
dagen voor aankomst.
• Geen

terugbetaling als u later
annuleert.

Informatie en reservering
Famiglia Tavella - Villaggio Camping Mimosa
Loc. Mortelletto 89844 Nicotera Marina (VV)
Tel 0963.81397 - 338.7976051
info@villaggiomimosa.com - www.villaggiomimosa.com/nl

