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BORROMEÏSCHE EILANDEN
CAMPING ISOLINO´S EILANDENTOUR
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Iedere dinsdag

Geniet van uw boottocht terwijl u de Borromeïsche Golf ontdekt.
Isola Bella is het mooiste van de drie eilanden en het visserseilandje
Pescatori is de perfecte plaats voor een lunch met lokale producten
en het kopen van souvenirs.
- Vertrek vanaf de aanlegsteiger van Camping Village Isolino: om 9.30 uur
- Aankomst op Isola Bella: rond 9.50 uur
Vrije tijd om het Borromeo paleis en de prachtige Italiaanse
tuinen, in barokstijl, te bezichtigen (facultatief en tegen betaling).
- Vertrek vanaf Isola Bella naar Pescatori: om 11.50 uur
Vrije tijd om het oude dorpje op dit pittoreske visserseilandje te
bezoeken en de charmante geschiedenis ervan te ontdekken.
- Terugkeer vanaf Pescatori naar de camping: om 14.15 uur
- Aankomst bij de aanlegsteiger van Camping Village Isolino: rond 14.30 uur

Camping
Village
Isolino

TICKETPRIJS
VOLWASSENEN:

3
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ONTMOETINGSPUNT VOOR RESERVERINGEN, ELKE MAANDAG:
Van
Tot Voor de
CAMPING VILLAGE ISOLINO 19.10 uur 20.10 uur

Voor het kopen van tickets kunt u maandagavond bij de reserveringsbalie terecht of bellen naar +39 348 5138441

GEACCEPTEERDE BETAALKAARTEN:

TICKETPRIJS
KINDEREN 5-12 JAAR:

FAMILIEAANBIEDING*:
2 VOLWASSENEN +
2 KINDEREN
< 12 JAAR

7,50
* Iedere volwassene extra betaalt: € 15,00
Ieder kind extra tussen
de 5-12 jaar betaalt: € 7,50
ALGEMENE VOORWAARDEN:
BIJ SLECHTE WEERSOMSTANDIGHEDEN BEHOUDEN
WIJ ONS HET RECHT VOOR OM DE EXCURSIE TE
ANNULEREN. HET VOORUITBETAALDE BEDRAG
WORDT VANZELFSPREKEND GERESTITUEERD.

Eventuele afwijkingen en inconsistenties met betrekking tot de reservering, zoals leeftijd en
definitieve aantal deelnemers, zullen worden gecontroleerd bij vertrek. In geval van een onjuiste
reservering behoudt de organisatie zich het recht voor om de reservering te wijzigen/annuleren.
Respecteert u alstublieft de vertrektijden. Indien u meer dan 5 minuten te laat bent,
zal de reservering automatisch geannuleerd worden en is er geen restitutie mogelijk.
De toegangsbewijzen voor het paleis en de tuinen van Isola Bella zijn niet bij de
prijs inbegrepen. Deze kunnen echter wel aan boord gekocht worden (met
contant geld en PIN/credit card).

OPGELET! Landingsrecht:
€ 0,50 voor persoon (v.a. 6 jaar), voor eiland.

