Campinggreglemeent
Welkom op Monte
M
Naturissta O Barão. We
W hopen datt je een plezierrig verblijf zullt hebben. Wijj doen onze beest om je
verblijf zo pleezierig en aan
ngenaam te maken.
m
We verrzoeken je om dit campingreeglement te leezen en te beg
grijpen.
NOOD. Bel voor
v
nood 112
2 en Laura (00351 936 710 623)
6
of Jeff (0
00351 933 935
5 881).
Hoofdregel. Op naturisten
ncamping Monte Naturista O Barão worrdt verwacht dat
d je bloot reecreërt als hett weer dat
toelaat. Gedraag je zodanig dat je niem
mand overlast bezorgt en gu
un ook medeggasten de geleegenheid om van
v hun
verblijf te genieten.
o
voor iedereen die de hoofdregel
h
in acht neemt. Kinderen onder 16
Toegang. Monte Naturistta O Barão is open
n ouders of vo
oogd. Iedere gast
g dient zich
h bij aankomstt (met een ideentiteitskaart)) en vertrek
worden begeeleid door hun
te melden bij de receptie. Neem hiervo
oor kennis van
n de openingsttijden. Bij verttrek verwachtten we dat de
e plek
e schoon worrdt achtergelaaten.
opgeruimd en
Aansprakelijjkheid. Het veerblijf bij Monte Naturista O Barão is geh
heel voor eigen risico. Wij zijn niet veranttwoordelijk
voor eventueele ongelukkeen en kunnen op geen enkeele wijze aansp
prakelijk word
den gesteld vo
oor schade, ve
erlies en/of
diefstal van/aan je eigendommen.
k
wordeen gedaan tijdens de openin
ngstijden van de receptie.
Betalingen kunnen
Verkeer. Bep
perk zo veel mogelijk
m
het geebruik van uw
w voertuig op het park. Voertuigen dieneen op het terre
ein stapvoets
te rijden (maaximaal 5 km per
p uur). Tusssen 23.00 uur en 07.00 uur wordt er niett gereden. Meet het oog op eventuele
e
calamiteiten dienen alle paden
p
en de hoofdingang alltijd autovrij gehouden
g
te worden.
w
Zwembad. Neem
N
kennis van
v de zwemb
badregels aan het hek bij he
et zwembad.
Badhuis. Laaat het toiletpapier achter in
n de daarvoor bestemde afvvalemmers. Laaat het sanitair, wasbakken
n en douches
na gebruik scchoon achter.. Ouders word
den verzocht erop
e
toe te zie
en dat het bad
dhuis geen speelplaats worrdt voor
kinderen.
dig om met heet verbruik van water en en
nergie. Water is schaars in deze
d
droge
Water, electtriciteit en gass. Ga verstand
regio van Portugal. We verwachten daaarom dat onzee gasten verstandig omgaan
n met het verbruik van watter. Er zijn
n hebt kun jje de stekker kopen bij de
10A stroomaaansluitingen. Je hebt hiervvoor de 3 pinsstekker nodigg. Als je deze niet
receptie. Gass kun je hier kopen.
k
Je bentt zelf verantw
woordelijk voor een goede aansluiting
a
en gasinstallatie
e.
Brandbeveiliiging. Binnen 50 m van elkee plaats zijn brandblussers geïnstalleerd.. BBQ‐en is allleen toegestaan in de
BBQ´s van dee camping. Geebruik hiervoo
or houtskool. BBQ‐en is in alle
a andere geevallen verbod
den. Vanzelfsp
prekend is
het verboden
n om (brandende) sigaretteen, sigaren en
n lucifers op de
e grond te gooien.
Overlast. Tusssen 23.00 en
n7.00 is het stiil op het terreein! Voordat je
e een geluidsvveroorzaker aanzet denk ee
erst even aan
de gasten in je nabije omggeving. Hou alltijd rekening met andere bij
b (bal)spelen op het terrein en in het zw
wembad. Zie
hoofdregel!
b
con
ntainer buiten
n het terrein gooien. Voor
Huisvuil kuntt u verpakt in gesloten plasstic zakken in de daarvoor bestemde
glas, papier en plastic heb
bben wij apartte containers.. Ze staan buitten rechts van de poort. Klleed je hiervoor aan!
oor bestemde wasbak (rodee muurtje). Heet is ten strengste
Deponeer je toilet (zonder chemicalien) in de daarvo
a
uit je
j caravan/camper te lozen
n in de bodem
m.
verboden vervuild water afkomstig
nderen.
Kinderen en ouders. Oudeers worden vrriendelijk verzzocht toe te zien op hun kin
Huisdieren zijn
z welkom op
p ons terrein, mits aangelijnd. Het uitlate
en van huisdieeren dient buiten het terrein te
gebeuren. Mocht
M
je hond toch op het terrein gepoep
pt hebben, ruiim het dan op
p. Je huisdier d
dient te zijn in
ngeënt tegen
rabiës (hondsdolheid). In de
d bungalowss, in en rondom het zwemb
bad en badhuis en in de barr zijn huisdiere
en verboden.
oorwerpen. Wij
W verzoeken je gevonden voorwerpen zo
z spoedig mo
ogelijk af te geeven bij de receptie. Wij
Gevonden vo
zullen ons veervolgens insp
pannen om dee betreffende voorwerpen alsnog
a
bij de rechtmatige
r
eeigenaar te be
ezorgen.
Klachten. Ind
dien je onverh
hoopt klachten mocht hebb
ben, dan kun je
j die altijd melden bij de receptie.
Bij onenighe
eid met een gaast behouden wij ten alle tiijden het rech
ht om deze gasst te verwijdeeren van Montte Naturista
O Barão.

Het reglement is
i er niet om
m je vrijheid te beperken
n, maar voo
or een veilig en comforttabel verblijff voor iedere
een.

