Geachte Gast
Hartelijk dank voor u interesse in Camping Rheineck in Bad Breisig.
Hierna willen wij u graag de voorwaarde vor het seizoen 2018 en enkele interessante informatie geven.

Ä Ligging:
De campingplaats ligt aan de voet van de Burcht Rheineck in het Vinxtbachtal,een rustig zijdal van de rijn omgeven door
beschuttende bergen en bossen. Ca een kilometer weg van de kuurstad Bad Breisig.
Ä Routebeschrijving:
We zijn makelijk te bereiken over:
- de snelweg A61
uitrit Niederzissen - Bad Breisig, richting Bad Breisig.
- of over de provincialeweg B9;
Inrit tussen Bad Breisig en Brohl. Volg de borden met campingplaats.
- of met het autoveer vanuit het tegenover liggende Bad Hönningen.
Ä Prijs per overnachting:
volwassenen
6,00 €
Kinderen 6 - 16
3,50 €
hond
2,50 €
motor
2,00 €
auto
3,00 €
caravan
5,00 €
Mini-Hotel
1 person + 10,00 €, 2 pers. + 15,00 €
tent afhankelijk van de grote v.a.
3,50 €
camper v.a.
5,00 €
stroom per dag inkl. 5 kw
3,00 €
toeristenbelasting van de stadt Bad Breisig
2,00 €
jaarplaats
990,00 €
toeristenbelasting voor een heel jaar
95,00 €
Ä Faciliteiten:
Campig Rheineck heeft in totaal 250 plaatsen, waarvan ca.80 % jaarplaatsen zijn.
Wij bieden U:
Ä modern toilet- en douchegebouwen met warmwater
Ä wasmachines
Ä afwasruimte
Ä diverse tapplaatsen voor water Ä riool- en wateraansluiting op de plaats
Ä cafeetje met terras en WIFI
Ä kabel-TV-aansluiting voor iedere plaats
Ä gasverkoop
Ä levensmiddelen

Ä vrijetijdsbesteding:
In de direkte omgeving vindt u talrijke atracties bv. de bekende te bezichtige rijnbruggen, sprookjesbos, Nürburgring, rondreis
met de Brohltaltrein of een rondvaart over de rijn.
Verder kunt u een bezoek brengen aan Vulkanmaar Maria-Laach met klooster- en diermuseum, de brug van Remagen en nog
veel meer.
De stad Bad Breisig biedt u uitstekende kuurbaden en een kuuroord, concerten, tennisplaatsen, wandel-. vis- en.zweefvlieg
mogelijkheden fietspaden en kinderspeelplaatsen.
Meer informatie en folders hebben wij voor U bij de aanmelding.
Wij kijken uit naar u bezoek en reserveren graag u vakantie- of overnachtingsplaats.
Met vriendelijke groeten
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