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NAVIGAZIONE
ISOLE LAGO MAGGIORE

Respecteert u alstublie� de vertrektijden. Indien u meer dan 
5 minuten te laat bent, zal de reservering automatisch 
geannuleerd worden en is er geen restitutie mogelijk.

GEACCEPTEERDE BETAALKAARTEN:

SPECIALE FAMILIEAANBIEDING:

TICKETPRIJZEN:
VOLWASSENEN

€ 25,00
KINDEREN 0-12 JAAR

€ 12,00

Navigazione Isole Borromee Lago Maggiore 
Navigazione pubblica non di linea

+39 348 5138441

Voor boekingen vraag bij het infopunt of de receptie

ALGEMENE VOORWAARDEN:
Om meer comfort tijdens de navigatie te garanderen, zijn maxi kinderwagens aan bord niet toegestaan en 
er worden in totaal maximaal 3 honden aan bord toegelaten. 
De excursie zal alleen plaatsvinden bij een minimaal aantal deelnemers van personen volwassenen en 
indien de meer/weersomstandigheden goed zijn. 
Indien de minimaal aantal niet wordt gehaald en de weersomstandigheden niet goed zijn en de excursie 
niet kan plaatsvinden, zal het onderneming  het betaalde bedrag restitueren. 
Wij verzoeken u vriendelijk om de vertrektijden te respecteren, 5 minuten te laat is acceptabel. Indien u 
later bent, zal de reservering geannuleerd worden en wordt het betaalde bedrag niet gerestitueerd. 
Vertrek- en aankomsttijden kunnen wijzigen
Eventuele afwijkingen en inconsistenties met betrekking tot de reservering, zoals lee�ijd en definitieve 
aantal deelnemers, zullen worden gecontroleerd bij de opstapplaats. In geval van een onjuiste reservering 
behoudt de organisatie zich het recht voor om de reservering te wijzigen/annuleren.
*ledere volwassene extra betaalt: € 25,00; leder kind extra tussen de 0-12 Jaar betaalt: € 12,00

2 VOLWASSENEN + 1 BABY
(0-23 MAANDEN)

€ 55,00

2 VOLWASSENEN + 2 BABY’S
(0-23 MAANDEN)

€ 65,00

2 VOLWASSENEN + 2 JONGEREN
(13-20 JAAR)

€ 90,00

2 VOLWASSENEN + 2 KINDEREN 
(2-12 JAAR )

€ 74,00

Vertrek uir
ISOLINO PIER9:45

IEDERE
WOENSDAG

Een betoverende boottocht 
naar de traditionele 
weekmarkt in Luino en rondom 
de ruïnes van het kasteel van 
Cannero Riviera.

CAMPING ISOLINO TOUR
ISOLINO-LUINO-ISOLINO
www.isolelagomaggiore.com

DAGEXCURSIE NAAR DE
WEEKMARKT IN LUINO

- Vertrek vanaf de aanlegsteiger van Feriolo Pier: um 9.45 Uhr
- Aankomst in Luino: rond 10.50 uur
Vrije tijd om Luino te ontdekken.
- Vertrek vanaf Luino: om 14.30 uur
Boottocht rondom het kasteel van Cannero Riviera
en terugkeer naar Feriolo.
- Aankomst bij de aanlegsteiger van Feriolo Pier: rond 15.30 uur

+39 348 5138441

Gps Audio Guide
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