
1. RESERVATIONSBETINGELSER: 

DEPOSITUM: fra 100,00 til 250,00 euro afhængigt af sæsonen og indkvartering (+ 10,00 euro administrationsgebyrer 

for reservation, der under alle omstændigheder ikke vil blivet refunderet) 

 

Minimum reservation: 7 dage 

 

 

Ankomster: kl. 12.00/21.00 

Afrejse: kl. 8.00/12.00 

 

 

2. BETALINGSMETODE AF DEPOSITUM: 

- Online betaling med kreditkort (Visa/MasterCard) 

- Bankoverførsel  

 
3. ÆNDRING ELLER ANNULLERING AF RESERVATION: 

Vi accepterer anmodninger om ændringer eller annullering af reservationen kun ved skriftlig meddelelse (e-mail 
info@campingcontinental.com ). 
Eventuelle ændringer af reservationen, med undtagelse af fuldstændig eller delvis annullering af opholdet, er 
reguleret i det følgende punkt og kan anmodes om op til 30 dage før ankomstdatoen og er underlagt tilgængelighed 
og ledelsens godkendelse. 
Efter denne frist er det under ingen omstændigheder tilladt, og hele det oprindeligt reserverede ophold skal stadig 
betales fuldt ud. 
 

4. AFBESTILLINGSBETINGELSER FOR RESERVATION: 

- I tilfælde af anmodninger om afbestilling af reservationer, delvis eller for hele opholdet, modtaget op til 45 
dage før den forventede ankomstdag, vil der ikke blive opkrævet noget gebyr, og depositumet returneres 
100 % inden for 90 dage fra afbestillingsdatoen. 

 
- I  tilfælde af anmodninger om afbestilling af reservationer, delvis eller for hele opholdet, der er modtaget 

mellem 44 og 30 dage før den forventede ankomstdag, vil der blive opkrævet et gebyr svarende til 50 % af 
depositumsbeløbet, og tilbagebetalingen af forskellen finder sted inden for 90 dage fra afbestillingsdatoen. 
 

- I tilfælde af anmodninger om afbestilling af reservationer, delvis eller for hele opholdet, foretaget mellem den 
29. dag før den forventede ankomstdato og ankomstdagen, eller i tilfælde af manglende ankomst, vil der 
blive opkrævet et gebyr svarende til det fulde depositumsbeløb, og depositummet vil derfor ikke blive 
tilbagebetalt.  

- Reservertions- og administrationsomkostningerne vil under ingen omstændigheder blive refunderet. 
I denne forbindelse, uanset det foregående, i tilfælde af, at disse gebyrer ikke er blevet pålagt på 
reservationstidspunktet,  tilbageholdes et gebyr på 10,00 euro til dækning. 

 
 
5. METODER OG VILKÅR FOR BETALING AF OPHOLDET: 

For at give dig mulighed for at nyde din ferie fuldt ud yderligere tab af tid, beder vi dig om at betale saldoen (inklusive 
turistskat og eventuelle ekstra) senest 7 dage før ankomst. Saldoen kan betales med kreditkort eller bankoverførsel. 
Alternativt minder vi dig om, at saldoen skal betales inden for to dage efter din ankomst; det er muligt at betale med 
kreditkort (VISA/MASTERCARD) eller betalingskort. 
Vi informerer dig om, at der er en HÆVEAUTOMAT på campingpladsen. 
CHECKS OG KREDITKORt, der ikke er underskrevet af ejeren, ACCEPTERES IKKE. 
 

Forsinket ankomst eller tidlig afrejse medfører betaling af hele den reserverede periode. Tidlig ankomst indebærer 
ikke tilladelse til en tidlig afrejse. Priserne er pr. dag uanset tidspunktet for ankomsten. Afrejsedagen tælles også, 
hvis denne finder sted efter kl. 12.00. 
 
 
 

6. TOURISTSKAT: 

Euro 0,50 pr. person pr. nat undtagen børn op til 5 år, der skal betales ud over prisen for opholdet. 
 
 
 
 
 
 

mailto:info@campingcontinental.com


7. ANKOMST OG AFREJSE: 

Ved ankomst skal alle dokumenter (identitetskort eller pas) og den printede oversigt af online check-in fremlægges. 
 
Den reserverede plads står til rådighed fra kl. 12.00, og afrejsen skal ske mellem kl. 8.00 og 12.00 . 
 
 I tilfælde af manglende ankomst, forbliver plads til din rådighed, indtil kl. 12.00 næste dag. Efter denne frist, uden 
kommunikation fra din side, kan plads tildeles en anden familie). 
   
 
 

8. PARKERINGSPLADS: 

Den daglige pris inkluderer en enkelt bil, der udelukkende skal parkeres på standpladsen. For eventuelle andre biler 
vil der blive opkrævet et separat gebyr og de skal parkeres på campingpladsens parkeringsplads. 

 
9. GÆSTER: 

Vi informerer dig om, at eventuelle gæster (dvs. andre personer udover dem, som reservationen foretages for), der 
opholder sig på din standplads eller i din bolig, skal betale prisen for opholdet for de personer, børn (fra 3 år), samt 
turistafgift, parkeringsplads (både inde og ude) og ekstra telt (i tilfælde af standplads) i henhold til den aktuelle 
prisliste. I tilfælde af manglende betaling af det forfaldne beløb fra gæsternes side, er den person, der har foretaget 
reservationen, forpligtet til at betale. 

 
10. ARMBÅND: 

For at garantere din sikkerhed og større kontrol på campingpladsen får du ved indtjekning et identifikationsarmbånd 
for campingpladsen, som skal bæres under hele dit ophold. 

 
11. ELEKTRONISK BETALINGSYSTEM: 

Det bruges til enhver betaling på; Det kan kun indsættes kontanter på kortet i de specifikke; 
I tilfælde af tab, skal du blokere det i receptionen, og oprette et nyt kort med den resterende kredit fra det forrige, og 
der skal betales en bøde; Det kan leveres tilbage, efter betaling af saldoen, ved indtjekningskranken (8.00-22.00); 

 
12. PRISLISTE OG CAMPINGPLADSENS FORORDNINGER  

Jeg erklærer hermed, at jeg har læst prislisten , campingpladsens reglerne og Waikiki Water Park reglerne. 

 

 

Continental Camping Village 

https://www.campingcontinental.com/siteimg/PREZZI-SITO-2023.pdf
https://www.campingcontinental.com/siteimg/doc/REGOLAMENTO%20CAMPEGGIO_DK.pdf
https://www.campingcontinental.com/siteimg/doc/REGOLAMENTO%20DEL%20PARCO%20ACQUATICO%20-%20GB(1).pdf

