De receptie dient tijdig geïnformeerd te worden indien u een boot meeneemt.
Boten mogen alleen aan de nieuwe, drijvende steiger vastgemaakt worden en afhankelijk van de beschikbaarheid.
Door de receptie wordt aan u een genummerde ligplaats toegewezen.
Een wisseling van ligplaats is alléén toegestaan na toestemming van de receptie.
Toegang tot de steiger alleen toegestaan voor gasten geregistreerd op de camping.
Het is verboden te duiken en vissen vanaf de steiger. Het is niet toegstaan om met de boot de kant te naderen. Het enige
aanlegpunt is de steiger.
Wij raden u ten zeerste aan, om in uw eigen land een geschikte (All Risk) verzekering af te sluiten tegen natuurcalamiteiten
(zoals bijvoorbeeld onweer en windhozen).
De verzekering van de camping dekt geen schade toegebracht door natuurrampen etc.
Het is raadzaam twee bootfenders per kant uit te hangen. Daarbij dient u te beschikken over 3 geschikte scheepstouwen van
nylon (geschikt voor de lengte en het gewicht van uw boot) om de boot stevig vast te maken aan de steiger (weersbestendig).
De strandwacht/badmeester is verantwoordelijk voor de aanlegsteiger, volgt u alstublieft zijn aanwijzingen/advies
op!!!
Indien de boot verkeerd aangelegd is en de steiger beschadigd is, zal de schade betaald moeten worden.
Op de afbeelding is te zien, hoe u uw boot het beste kunt aanmeren.
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MINSTENS 1 METER
AFSTAND BIJ
GESPANNEN TOUWEN

Het is verboden om te varen, waterskiën en bananenboot te gebruiken in het oeverbereik (natuurgebied) voor de camping (tot
ongeveer 350m. vanaf de oever, aangegeven door de gele boeien). Binnen dit bereik mag alleen d.m.v. de kortste weg en in
rechte lijn overgestoken worden om aan te meren of te vertrekken vanaf de steiger. In dit gebied geldt een maximale snelheid
van 5 km/h. Het creëren van zuiging en golven moet absoluut vermeden worden (voor verdere details, zie het bootreglement
van het Lago Maggiore).
Bij de aanmelding wordt dit officiële reglement van het Lago Maggiore aan u overhandigd. Deze dient u altijd aan boord te
hebben. De waterpolitie controleert regelmatig en dit document dient u bij aanhouding te laten zien. (Overtredingen zullen
bestraft worden met hoge boetes)
Bij vertrek dient dit officiële reglement weer ingeleverd te worden bij de receptie.
Rubberboten mogen niet op het strand liggen. Na gebruik, dienen deze direct terug gebracht te worden naar de
kampeerplaats/accommodatie of aangelegd te worden aan de toegewezen ligplaats.
Boottrailers moeten geparkeerd worden bij het voetbalveld, op de daarvoor aangegeven plaatsen. (d.w.z. niet op het strand of
elders).
Alle motorboten, langer dan 2,5 m, moeten vooraf een kenteken aanvragen. Dit kunt u doen bij de provincie Verbano
Cusio Ossola, tegen betaling van €30,00 d.m.v. bankoverschrijving of een postcheque en het insturen van de gerelateerde
documenten. Het tarief voor boten dient betaalt te worden voor de volledige verblijfsperiode, ongeacht het gebruik van de
boot.
Bij het voldoen van de aanbetaling, wordt het bootreglement van de camping automatisch geaccepteerd.

