ÁGYNEMŰ: Kell e
magunkkal hozni
ágyneműt, töröközőt?

A szálláshelyek edényekkel, tányérokkal, takarókkal, párnákkal felszereltek. A
Vendégnek kell biztosítania saját ágyneműt, párnahuzatot és törölközőt, illetve
ezirányú igény esetén a fentieket a Pelso Campingtől is bérelheti.

ÁRAZÁS MOBILHÁZ: Miből
tevődik össze a mobilház
ára?

Mobilház alapdíj éjszakánként (függetlenül a benne lakók számától),
bérlőnként és éjszakánként idegenforgalmi adó (18 év felett). Bérelhető
ágyneműhuzat, törölköző, klíma. A takarítás 30 EUR.

ÁRAZÁS PARCELLA: Miből
tevődik össze a parcellák
ára?

Parcella alapdíj éjszakánként, személyi díj (felnőtt, gyerek, kisállat)
éjszakánként és idegenforgalmi adó személyenként és éjszakánként (18 év
felett). Igény esetén az extra autó különdíj ellenében állhat be.

ELŐLEG: Mennyi előleget
szükséges befizetni
foglaláskor? Mennyi ideig
tartják a foglalást, meddig
tudok utalni?

Foglalásáról minden esetben visszaigazolást küldünk, az előleg mértékével és
a befizetésre rendelkezésre álló idővel. A foglalás a visszaigazolás kiadásától
számított 7 napig, főszezonban (06.28-08.20) 48 órán át érvényes. Ez idő
alatt az egyedi szerződés aláírásáról is gondoskodni szükséges.
Az előleg mértéke mobilházaknál 50%, parcelláknál 100%. Az érkezés előtt
10 nappal a szállás fennmaradó részéről értesítő e-mailt kap.
PELSO-TIPP: A szolgáltatás fennmaradó részének elutalásával elkerülheti a
sorban állást a recepción, és egyből elfoglalhatja szálláshelyét.
A megérkezés előtt e-mailben online bejelentkezési nyomtatványt tölthet ki,
vagy a bejelentkezési adatokat a recepción leadhatja.
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ÉRKEZÉS: Mikor lehet
elfoglalni a helyünket a
kempingben? Van kaució?

Gépjárművek számára a Kemping bejárati kapuja minden nyitvatartási napon
az alábbi időszakokban van nyitva: 8.00 - 13.00 óráig, valamint 15.00 - 23.00
óráig. 21.00 óra utáni időpontban érkező vendégek számára a Kemping
személyzete - a vendég személyének azonosítására alkalmas igazolvány
bemutatása után - ideiglenes szálláshelyet jelöl ki.
Érkezés, bejelentkezés 8.00 – 13.00 óráig és 15.00 - 21.00 óráig.
Távozás, kijelentkezés: 7.00 - 13.00 óráig és 15.00 – 20.00 óráig.
Előre foglalt szállások átvétele 15.00 órától lehetséges.
Parcella elhagyása indulás napján:: 7.00 - 12.00 óráig.
Szállások elhagyása indulás napján: 7.00 - 9.00 óráig.
Kérjük, hogy a foglalással kapcsolatos visszaigazolást hozzák
magukkal.
A bejelentkezés előtt minden vendégnek joga van a rendelkezésre bocsátandó
területet megtekinteni. A kempinghely kijelölése a Kemping személyzetének
kizárólagos joga. A kijelölt helyen kívül más hely igénybevétele szigorúan tilos.
Az előre megrendelt helyet más személynek nem lehet átengedni. Parcellázott
(kimért és a szomszédos parcelláktól, illetve egyéb szomszédos területektől
jelöléssel elválasztott) terület esetén csak a bérlet parcella területe foglalható
el, további terület ideiglenes igénybevétele sem lehetséges. Kérjük, hogy
vendégeink a regisztráció során ellenőrizzék személyes adataikat, a
regisztrációs iratokon feltüntetett vendég létszámot, valamint a
szálláshely típusát.
Megérkezéskor, a regisztráció során minden vendég azonosító karszalagot
vagy belépő kártyát kap, amely személyhez kötött és más személynek át nem
adható, át nem ruházható. Ezek a Kempingbe történő ki- és belépést
biztosítják, felmutatásuk külön felszólítás nélkül is kötelező a ki- és belépéskor.
A Kemping személyzete az érvényes azonosító karszalaggal vagy belépő
kártyával nem rendelkező személyek ki- és/vagy belépését nem engedélyezi
és jogosult a ki- és/vagy belépést megakadályozni. A vendégek kötelesek az
azonosító karszalagot vagy a belépő kártyát a Kemping elhagyásáig megőrizni
és azokat a Kempingből való végleges távozáskor a recepción leadni.
Mobilházak esetén főszezonban 200 EUR értékű kauciót (óvadékot)
készpénzben, vagy bankkártyás letétben szükséges biztosítani, egyéb
időszakban 100 EUR.
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FEJLESZTÉSEK: Milyen
fejlesztések várhatóak a
2016-os szezonra?

Közel 200 új mobilház lesz 200 vadonat új tusolóval. Úgy gondoljuk az igazán
jelentős potenciál a Balatonon egyedülálló rossz időben sem eltűnő, a környék
egyéb látványosságait, szolgáltatásait is kereső vendégkörben van, amit a
mobilház nagyban elősegít.
A tusolóknál lesz, amelyik teljes átalakításon megy keresztül, illetve kisebb
renováláson esetleg burkolat cserét hajtunk végre.
Ezen túlmenően számos egyéb fejlesztés, zömében ingyenes illetve térítés
ellenében:
Megújult infrastruktúra,kemping
applikáció,szállás,étkezés,játszótér,csúszda,strand,mini
lido,medence,wifi,fotópont,nyílt konditerem,kemping napok,- emelt szintű
animáció,- sétahajózás,- esti retro buli,- halászléfőzés,-malacsütés,versenyek,Kemping NYÍLT nap,bérelhető eszközök,- kerékpár, robogó, e-bike,
e-roller,- kajak, vizibicikli, matrac,- biciklo, távirányítós autó, gokart,- vitorlás
hajó, katamarán,- napozó, peca stég
A vendégek anyagainkat elérhetik weblapunkon, illetve egyéb fontos linkek:
Szállásaink: http://pelsocamping.hu/app-pelso-szallas/
Új mobilház kínálatunk: http://pelsocamping.hu/mobilhaz-kinalatunk/
2016 – os árlistánk: http://pelsocamping.hu/nyaralok/
Megújult interaktív térképünk: http://pelsocamping.hu/terkep/
A 2016-os katalógusunk: http://pelsocamping.hu/2016-os-katalogusunk/
Foglalás: http://pelsocamping.hu/foglalas/

FIZETŐESZKÖZÖK:
Hogyan lehet fizetni?
FOGLALÁS MENETE:
Hogyan működik a
foglalás?

Kempingünk készpénzt, bankkártyát és Széchenyi kártyát, Forintot és Eurót is
elfogad.
A Pelso Camping szálláshelyfoglalást kizárólag e-mail útján (e-mail
elérhetőség: info@pelsocamping.hu) vagy a www.pelsocamping.hu
weboldalon található "Foglalás" űrlap adatmezőinek kitöltésével és az adatok
továbbításával fogad el. Telefonon keresztül csak előzetes foglalást tudunk
felvenni, amely az e-mailben történt megerősítés után válik hatályossá.
Foglalás véglegesítése: Amennyiben a Vendég a foglalásban megadott
telefonszámon, illetve e-mail címen nem elérhető és/vagy az előleg nem kerül
határidőig megfizetésre, és/vagy az elérhetőség helytelennek bizonyul és
emiatt nincs lehetőség a foglalás jogszerűségének megerősítésére, úgy
fenntartjuk a foglalás törlésének jogát előzetes értesítés nélkül, mellyel a
Vendég elszállásolásra vonatkozó igénye is megszűnik.
A foglalás, és a létrejött szerződés harmadik személy számára csak a
Szolgáltató írásbeli hozzájárulásával ruházható át.
A megrendelt szolgáltatásokat csak az előleg határidőre történő
megérkezése esetén biztosítja a Szolgáltató. Az előleget a Vendég
átutalással, a visszaigazoláson megjelölt bankszámlaszámra fizetheti meg. A
„Közlemény rovatban" a rendelési számot fel kell tüntetni. A Szolgáltató által
meghatározott előleg összege nem tartalmazza a banki átutalási költséget,
valamint az esetleges egyéb pénzintézeti költségeket. Ezen költségek minden
esetben a Vendéget terhelik.
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Foglalás: http://pelsocamping.hu/foglalas/
Adatok, amelyeket foglaláskor megadni szükséges:
Vendég neve:
Vendég születési helye és ideje:
Vendég azonosító okmányának száma:
Elérhetőség emailcím:
Elérhetőség telefonszám:
Elérhetőség postacím:
Érkezés dátuma:
Elutazás dátuma:
Éjszakák száma:
Vendéggel együtt érkező felnőttek létszáma:
Vendéggel együtt érkező gyermekek létszáma:
Igénybe venni kívánt szállás típusa:
Parkolót igénybe venni kívánó gépjárművek száma:

HARLEY: Harley Fesztivál
és szállásfoglalás ez idő
alatt

A Harley Davidson Open Road Fest 2016.június 8-12 kerül megrendezésre a
Pelso Camping területén.
A szállásfoglalás a fesztivál idejére kizárólag a rendezvény weboldalán
keresztül: http://www.openroadfest.hu/termekkategoria/szallas/ lehetséges.
Ettől eltérő időszakban, a fesztivál előtt illetve utáni tartózkodásra:
Foglalás: http://pelsocamping.hu/foglalas/

HÁZIREND: Mi a házirend?

Kérjük, a házirend betartásával járuljon hozzá kempingünk nyugalmának
megőrzéséhez, hogy minden kedves Vendégünk jól érezhesse magát!
A házirend megtekinthető ezen a linken: www.pelsocamping.hu/docs

HORGÁSZAT: Mikor lehet
horgászni a kempingben?
Mit tartalmaz a
horgászjegy?

Elő-, és utószezonban foglalható parti horgász állás. A jegy nem
tartalmazza a felszerelés, etetőanyag, horgászjegy árát. A területi
horgászrend, és az országos horgászrend kötelezően betartandó, annak
ellenőrzése a Szolgáltató jogában áll.
A strand területén főszezonban (június 1. és augusztus 31. között) TILOS a
horgászat. A horgászat engedélyezett helyét a Kemping jelöli ki, melyről
felvilágosítás a Kemping recepcióján kérhető.
horgász állás jegy: szálláshely (parcella, komfort parcella-, mobilház-,
lakókocsi-, bungaló bérlés) kiegészítéseként igénybe vehető szolgáltatás, mely
kizárólagos használatú, cca. 4 m x 4 m területrész horgászati célú
igénybevételére biztosít jogosultságot. A horgász állás lehet parti- vagy vízi
horgász állás. A vízi horgász állás a tómederben elhelyezett, megfelelő
azonosítószámú víziállás szerződés alatti használatára jogosít fel. A vízi
horgász állás a Szolgáltató által biztosított csónakkal közelíthető meg.
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KEDVEZMÉNYEK:

Online foglalás és teljes összeg befizetése esetén, a szezon során ajándék
vendégéjszakákat vehet igénybe például: 3=4, 5=6 és 6=7. Kempingünkbe
kedvezményes szezonbérlet váltható.
2016 – os árlistánk: http://pelsocamping.hu/nyaralok/

KISKORÚAK:

A Kempingben kiskorú (18 év alatti) gyermekek csak szülői-, rokoni- vagy
csoportvezetői felügyelettel tartózkodhatnak. A gyermekek viselkedéséért a
szülők, kísérőik vagy csoportvezetőik felelnek, beleértve a gyermekek által
okozott károkért való felelősséget és a gyermekek életében, egészségében,
testi épségében esetlegesen keletkező károkért való felelősséget is. Kérjük,
hogy a játszóterekre, animációs programokra minden esetben kísérjék el
gyermekeiket és folyamatosan felügyeljék gyermekeik tevékenységét. A
gyermekek magatartásával kapcsolatos, illetve a gyermekek iránti szülői
felelősséget a Kemping nem tudja átvállalni.
A közösségi helyiségeket 12 év alatti gyermekek egyedül nem használhatják,
kérjük a szülőket, kísérőket, hogy gyermekeiket mosdani, zuhanyozni, vagy
illemhelyet használni kísérjék el! Szintén kérjük a szülőket, kísérőket, hogy
felügyeljék a Kempingben található eszközök, berendezések gyermekek általi
használatát, segítsenek megőrizni az eszközök, berendezések
rendeltetésszerű használatra alkalmas állapotát és a Kemping tisztaságát.
PELSO TIPP: Kérjük, ügyeljenek arra, hogy a gyermekek önfeledt viselkedése
ne zavarja más vendégek pihenését, szabadidős tevékenységét. Gyermek
nélkül érkező vendégeink megértését kérjük a gyermekek esetlegesen zavaró
magatartása miatt.

KUTYA1: Lehet e kutyát
hozni a kempingbe? Lehet
kutyával fürdeni?

Kisállatot csak az S2 zónában megszálló vendégeink hozhatnak be a
kemping területére, a Kemping személyzetének előzetes írásbeli engedélye
birtokában, külön térítés ellenében. Szájkosár, póráz és érvényes oltási könyv
bemutatása szükséges. A kemping területén kutyát csak pórázon lehet tartani.
Állatok a közösségi helyiségekbe, strandra és vízbe nem vihetők be, kizárólag
a piktogrammal megjelölt fürdető helyen fürdethetők. Az állatok hulladékát,
székletét gazdájuknak azonnal el kell takarítania. Az állatért gazdája teljes
körű kártérítési felelősséggel tartozik.
PELSO-TIPP: Kérjük, ügyeljen arra, hogy kedvence ne zavarja a többi vendég
pihenését. Kisállatokkal való helyes bánásmód: A Kemping – így különösen a
strand – területén TILOS bármely állatot hergelni, uszítani vagy bármely
állattal szemben az állatban félelmet vagy fájdalmat keltő vagy egyéb módon
kíméletlen magatartást tanúsítani.

KUTYA2: Lehet e kutyát
hozni, ha mobilházat
bérelek?

Mobilház bérlése esetén alapvetően nem lehet kutyát hozni. SUN és Venezia
régebbi típusú mobilházaink esetében, a Kemping egyedi döntésébe tartozik,
hogy 10 kg alatti testtömegű kutya behozható e. Az S2 zónában (lakókocsik és
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sátrak) lehet kutyával tartózkodni a szomszédos vendégek zavarása nélkül.
Lásd még: Lehet e kutyát hozni a kempingbe?

LAKÓKOCSI BÉRLÉS:
Milyen lakókocsi
bérelhető?

15 m² alapterületű lakómobil, illetve hozzá tartozó sátorral fedett terasz, a
hagyományos kempingezés kedvelőinek.
http://pelsocamping.hu/lakokocsi/

LAKÓKOCSI PARCELLA:
Mekkora egy lakókocsihely
és mit tartalmaz az ár?

70-100 m²-es kempinghely lakókocsi számára. Elérhető a tóra néző komfort
(víz, szennyvíz, áram) parcellák, valamint az ÁRNYAS (S1,S2), a KÖZPONTI,
és a VIZKÖZELI, VIP zónákban sima parcellák. 1 személygépkocsi parkolási
díját és áramcsatlakozást tartalmaz. Max. 6 fő és 2 kutya veheti igénybe.

LÉGKONDÍCIONÁLÁS: Van
e a mobilházakban
klimatizáció?

http://pelsocamping.hu/blog/tag/parcella/
A mobilházak légkondicionálóval felszereltek, amelyek használata bérelhető
különdíj ellenében.

LEMONDÁS:

Érkezés előtt 201 nappal: a lefoglalt szállás ingyenesen lemondható.
Érkezés előtt 30-200 nappal: A lefoglalt nyaralás bruttó 50%-a levonásra kerül.
Érkezés előtt 8-29 nappal: A lefoglalt nyaralás 60%-a levonásra kerül.
Érkezés előtt 1-7 nappal: A lefoglalt nyaralás 80%-a levonásra kerül.
Érkezés napján, vagy ha nem jön el/ No show: A lefoglalt nyaralás 100%-a
levonásra kerül.

Milyen felszereltségű és
méretű a Bungalow?

Örömmel mutatjuk be 2016-ban megújuló, és továbbfejlesztett szálláshely
kínálatunkat. A Bungalow termék 4 db egyenként 50m2 alapterületű felújított
üdülőházat jelent a medence közelében. Hálószoba franciaággyal,
nappaliban kinyitható ülőgarnitúra,Tv felszerelt konyha, étkezőbútor található,
fürdő, Wc, fedett terasz kerti bútorral.
http://pelsocamping.hu/apartman/

Milyen felszereltségű és
méretű a PELSO BEACH
Mobilház?

Örömmel mutatjuk be 2016-ban megújuló, és továbbfejlesztett szálláshely
kínálatunkat, melyben teljesen új ADRIA gyártmányú mobilházakkal várjuk
vendégeinket. A PELSO Beach kínálat egyedi kialakítású mobilházakat jelent
a tóparttól mindössze 30m-re. Az egyedi kialakítás, integrált terasz, kiváló
választás azoknak, akik a tágas strand közvetlen közelében tervezik
pihenésüket. A teljesen berendezett mobilházban két hálófülke, nappali
étkezősarokkal, amely szintén fekhellyé alakítható át, konyha,2x tusoló, 2x
wc, terasz, kerti bútorok állnak vendégeink rendelkezésére. Kérjük, hozzon
magával ágyneműhuzatot és törölközőt.
http://pelsocamping.hu/mobilhaz-beach/
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Milyen felszereltségű és
méretű a PELSO
BEACHVIEW Mobilház?

Örömmel mutatjuk be 2016-ban megújuló, és továbbfejlesztett szálláshely
kínálatunkat, melyben teljesen új ADRIA gyártmányú mobilházakkal várjuk
vendégeinket. A PELSO Beachview kínálat egyedi kialakítású mobilházakat
jelent a tóparttól mindössze 30m-re. Az elfordított alaprajz, a megemelt
parcella, a széles tolóajtó a balatoni kínálatban egyedülállóan ötvözi a
panorámát, és a nyugodt pihenést. A 32 m2-es mobilház, terasszal, 4+2 fő
elhelyezésére alkalmas. A teljesen berendezett mobilházban két hálófülke,
nappali étkezősarokkal, amely szintén fekhellyé alakíthat át, konyha,2x
tusoló, 2x wc, terasz, kerti bútorok állnak vendégeink rendelkezésére. Kérjük,
hozzon magával ágyneműhuzatot és törölközőt.
http://pelsocamping.hu/mobilhaz-beachview/

Milyen felszereltségű és
méretű a PELSO Deluxe
Mobilház?

Örömmel mutatjuk be 2016-ban megújuló, és továbbfejlesztett szálláshely
kínálatunkat, melyben teljesen új ADRIA gyártmányú mobilházakkal várjuk
vendégeinket. A PELSO Deluxe kínálat panorámás, egyedi kialakítású
mobilházat jelent. A módosított tetőszerkezet, nagyobb és kényelmesebb
nyílászárók, a kiemelt területen való elhelyezés, valamint a házak elé
elhelyezett terasz egy világos, belülről is kellemes panorámájú, és térérzetű
szállást jelent. A 30 m² -es mobilház, 15 m² -es terasszal, 4+2 fő
elhelyezésére alkalmas. A teljesen berendezett mobilházban két hálófülke,
nappali étkezősarokkal, amely szintén fekhellyé alakíthat át, konyha, tusoló,
wc, terasz, kerti bútorok állnak vendégeink rendelkezésére. Kérjük, hozzon
magával ágyneműhuzatot és törölközőt.
http://pelsocamping.hu/mobilhaz-deluxe/

Milyen felszereltségű és
méretű a PELSO Optimum
Mobilház?

Örömmel mutatjuk be 2016-ban megújuló, és továbbfejlesztett szálláshely
kínálatunkat, melyben teljesen új ADRIA gyártmányú mobilházakkal várjuk
vendégeinket. A PELSO Optimum kínálat a Balatonon jól ismert, és közkedvelt
8x3m-es, kedvező elrendezésű mobilházat jelent. Optimális választás a más
balatoni kempingekben elérhető áron, azonban magasabb színvonalon. A 24
m2-es mobilház, terasszal, 4+2 fő elhelyezésére alkalmas. A teljesen
berendezett mobilházban két hálófülke, nappali étkezősarokkal, amely szintén
fekhellyé alakíthat át, konyha, tusoló, wc, terasz, kerti bútorok állnak
vendégeink rendelkezésére. Kérjük, hozzon magával ágyneműhuzatot és
törölközőt.
http://pelsocamping.hu/mobilhaz-optimum/

Milyen felszereltségű és
méretű a PELSO Premium
Mobilház?

Örömmel mutatjuk be 2016-ban megújuló, és továbbfejlesztett szálláshely
kínálatunkat, melyben teljesen új ADRIA gyártmányú mobilházakkal várjuk
vendégeinket. A PELSO Premium kínálat 7,5x4m-es, a PELSO Deluxe
termékkel azonos alaprajzú mobilházakat jelent, elérhető áron. A 30 m² -es
mobilház, 15 m² -es terasszal, 4+2 fő elhelyezésére alkalmas. A teljesen
berendezett mobilházban két hálófülke, nappali étkezősarokkal, amely szintén
fekhellyé alakíthat át, konyha, tusoló, wc, terasz, kerti bútorok állnak
vendégeink rendelkezésére. Kérjük, hozzon magával ágyneműhuzatot és
törölközőt.
http://pelsocamping.hu/mobilhaz-premium/
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Milyen felszereltségű és
méretű a PELSO 3bedroom
Mobilház?

Örömmel mutatjuk be 2016-ban megújuló, és továbbfejlesztett szálláshely
kínálatunkat, melyben teljesen új ADRIA gyártmányú mobilházakkal várjuk
vendégeinket. A PELSO 3 bedroom kínálat 7,5x4m-es, mobilházakat jelent. A
kiváló alaprajzi megoldás, miatt a terasz és szállás kapcsolata két ajtón
keresztül is biztosított. Ideális választás nagyobb családnak. 34 m² -es
mobilház, 15 m² -es terasszal, 6+2 fő elhelyezésére alkalmas. A teljesen
berendezett mobilházban három hálófülke, nappali étkezősarokkal, amely
szintén fekhellyé alakíthat át, konyha, tusoló, wc, terasz, kerti bútorok állnak
vendégeink rendelkezésére. Kérjük, hozzon magával ágyneműhuzatot és
törölközőt.
http://pelsocamping.hu/mobilhaz-3-haloszoba/

MINIMUM FOGLALÁSI IDŐ:
Mennyi a minimális
foglalási idő?

A minimális tartózkodási idő hossza a szezonon belül változik:
2016.05.01-06.20 és 08.31-09.31: minimális foglalási idő 3 ÉJ
2016.06.21-06.27 és 08.21-08.30: minimális foglalási idő 4 ÉJ
főszezonban 2016.06.28-08.20: minimális foglalási idő 7 ÉJ
A vendégek anyagainkat elérhetik weblapunkon, illetve egyéb fontos linkek:
Szállásaink: http://pelsocamping.hu/app-pelso-szallas/
Új mobilház kínálatunk : http://pelsocamping.hu/mobilhaz-kinalatunk/
2016 – os árlistánk: http://pelsocamping.hu/nyaralok/
Megújult interaktív térképünk: http://pelsocamping.hu/terkep/
A 2016-os katalógusunk: http://pelsocamping.hu/2016-os-katalogusunk/
Foglalás: http://pelsocamping.hu/foglalas/

MOBILHÁZ: Milyen
mobilházakat tudok
bérelni?

Minden kényelmet kielégítő vadonatúj 2015/2016 gyártású mobilházaink 4+2
illetve 6+2 fő férőhelyesek, bútorozottak, fa terasszal és kerti bútorokkal
ellátottak, fürdőszobával, konyhával, eszközökkel felszereltek. A házakhoz
klíma bérelhető. A mobilházak férőhely, háztípus és elhelyezkedés alapján
árazottak.
Új mobilház kínálatunk: http://pelsocamping.hu/mobilhaz-kinalatunk/
Mobilházak leírása: http://pelsocamping.hu/blog/tag/mobilhaz/
Foglalás: http://pelsocamping.hu/foglalas/

NYITÁS: Mikor nyit a
Camping a 2016-os
szezonban?

Kempingünk 2016.május 1-2016.szeptember 30 közötti időszakban fogadja
kedves vendégeit, foglalását az év bármely időszakában, folyamatosan
leadhatja.
A 2016-os katalógusunk: http://pelsocamping.hu/2016-os-katalogusunk/
2016 – os árlistánk: http://pelsocamping.hu/nyaralok/
Foglalás: http://pelsocamping.hu/foglalas/
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PARCELLA TÍPUSOK:
Milyen parcellák
foglalhatók?

60-100 m² -es parcella 1 lakókocsi, lakóautó vagy sátor és további 1 kis
sátor számára áramcsatlakozással. Max. 6 fő és 2 kutya veheti igénybe.
Többféle parcella típus foglalható: VIP, vízközeli, park, és központi.
http://pelsocamping.hu/blog/tag/parcella/

PARCELLA: Változtak a
parcellák, az eddigiekhez
képest? Hol helyezkednek
el a parcellák a kemping
területén?

A parcellák helyileg nem változnak, illetve a parcellaszámok sem változtak,
csak a besorolásuk.
Idén új árrendszer kerül bevezetésre: A parcellák zónákra vannak felosztva, ez
elhelyezkedés szerint lehet központi, partközeli, VIP stb. Előfordul, hogy zónán
belül más-más méretű a parcella, de az ár adott zónán belül ugyanaz lesz, a
zóna elhelyezkedése diktál. A parcellák kiosztása egy zónán belül a foglalás
sorrendjében történik, mérettől függetlenül, lehetőleg igények figyelembe
vételével.
Parcellák: http://pelsocamping.hu/blog/tag/parcella/
Megújult interaktív térképünk: http://pelsocamping.hu/terkep/
Foglalás: http://pelsocamping.hu/foglalas/

SÁTORBÉRLÉS: Milyen
sátor bérelhető?

Bérelhető 6 fős luxussátor, a hagyományos kempingezés kedvelőinek.
http://pelsocamping.hu/sator/

SÁTORHELY BÉRLÉS:
Vannak sátorhelyek?

Sátorhelyeink elérhetők normál helyen sátrazó, autóval, vagy
motorkerékpárral érkezők részére, akik áramcsatlakozót nem igényelnek,
vagy azok a kerékpárosok, akik 5 m²-nél nagyobb sátrat állítanak fel.
http://pelsocamping.hu/satorhely/
http://pelsocamping.hu/blog/tag/sator/

STRAND: És ha csak
strandolni szeretnék?

Látogató- vagy strandoló vendégeink megváltott jegy ellenében, a nyitvatartási
napokon 10.00 órától tartózkodhatnak a Kemping területén. A napi-, heti-,
vagy szezonra vonatkozó strandjeggyel rendelkező Vendégeknek a Kemping
területét legkésőbb 18.00-ig minden nap el kell hagyniuk. A Szolgáltató a
Kempingben strandjeggyel látogatható területeket jelöl ki, ezen területen kívül
a strandjegy más területeken való tartózkodásra nem jogosít fel. A strandjegy
szolgáltatást igénybe vevőknek a parkolás a Kemping főbejárata előtt
biztosított.
A strandot a vendégek csak saját felelősségükre használhatják. A vendégek
mindenkor kötelesek betartani a strandon kihelyezett táblák és egyéb jelzések
szerinti magatartási szabályokat, a strand kijelölt területén kívüli fürdőzés
szigorúan tilos! Az éjszakai fürdőzés szigorúan tilos! A strand használatának
részletes szabályait a recepción található fürdőhelyi rendtartás tartalmazza.

SZEZONBÉRLET:

Kempingünkben kedvezményes áron parcellák bérelhetők egész szezonra.
Parcellamérettől függően kétféle szezonbérletet árusítunk.
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SZIESZTA: Van e szieszta a
kempingben?

Délutáni csendes pihenő/szieszta: 13.00 és 15 óra között (csak főszezonban,
azaz június 1. és augusztus 31. között).
Éjszakai pihenőidő: 23.00 és 6.00 óra között.
A megadott pihenőidő alatt semmilyen olyan tevékenység végzése nem
megengedett, amely mások pihenését zavarja. Ezen időszakok alatt szigorúan
tilos gépjárművet elindítani vagy használni, a Kemping kapui zárva vannak. A
korlátozást a Kemping kivételes esetekben feloldhatja. Reggel 6.00 óra előtt a
Kemping területén zajt okozni tilos. A pihenő időn kívül a nyugalom és a
nyaralás zavartalanságának megőrzése érdekében a gépjárművek használata
a Kemping területén csak a bejárattól a kempinghelyig vezető közvetlen úton
megengedett. A Kemping területén autót mosni, locsolni, mosószeres vizet
kitölteni tilos! Járművével valamennyi vendég csak a saját parcelláján
parkolhat.
PELSO TIPP: A gépjárművek használatakor különös tekintettel kell lenni a
Kemping területén tartózkodó gyermekekre.

TÁVOZÁS,
KIJELENTKEZÉS:

A Vendég a Kemping elhagyásakor köteles az átvett eszközöket
(belépőkártyák, bérelt eszközök, stb.) a Kemping recepcióján leadni. Az átvett
eszközök hiánya esetén a Vendég kártérítés fizetésére köteles. A kártérítés
mértékét a Kemping recepcióján kifüggesztett átalánydíjak tartalmazzák. A
szálláshely elhagyása a Kemping alkalmazottjának jelenlétében, előre
egyeztetett időpontban történik, ahol a szálláshely, és az abban található
ingóságok leltár, és átvétel szerinti ellenőrzése történik a szálláshely
elhagyásának állapotát rögzítő átadás-átvételi jegyzőkönyv alapján.
Kérjük vendégeinket, hogy gondoljanak a következő kempingezőkre, és az
igénybevett szálláshelyet távozáskor hagyják tisztán. A Vendég a szálláshelyet
kitakarított állapotban köteles átadni. A takarítás elmaradása esetén a
Kemping döntése alapján a Vendég 30 euró takarítási díj megfizetésére
köteles.
Távozás, kijelentkezés: 7.00 - 13.00 óráig és 15.00 – 20.00 óráig.
Parcella elhagyása indulás napján:: 7.00 - 12.00 óráig.
Szállások elhagyása indulás napján: 7.00 - 9.00 óráig.

WIFI: Van a kempingben
wifi?

A kemping központi területein a wifi ingyenesen használható.
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