PRAKTISCHE ZAKEN
Er zijn 6 kluisjes met stroomaansluiting (220 V) tegen
EUR 1,00 huur/dag beschikbaar. Voor de sleutel van
het kluisje dient u EUR 20,00 borg te betalen.
Voor noodgevallen is direct links naast de
toegangsdeur van de receptie een alarmbel aanwezig,
die in het gebouw afgaat. Verder is er een
noodtelefoon.
Alle staanplaatsen beschikken over een
stroomaansluiting. U heeft hiervoor een Europese
CEE-stekker nodig. Elke contactdoos is met een
automatische zekering van 10 A beveiligd. CEE-stekkers
kunnen tegen een borgsom bij de receptie worden
geleend.

Algemene toeristische informatie:
www.bregenz.travel
www.pfaenderbahn.at
www.bregenzerfestspiele.com
Informatie m.b.t. het milieu
Natuurreservaat Mehrerauer Seeufer
ECOCAMPING – www.ecocamping.net
Zonnepanelen: warm water dankzij
de zon en elektriciteit door fotovoltaïsche
installaties

Stroom / Water besparen




Uw bijdrage aan milieubescherming
en nog veel meer informatie vindt
u in het Duits op
www.camping-mexico.at

U kunt gebruikmaken van de WLAN van Camping
Mexico tegen een vergoeding. Wend u rechtstreeks tot
de medewerksters van de receptie. U ontvangt daar
een WLAN-ticket.
Bij de receptie kunnen alle campinggasten gratis
gebruikmaken van een internetterminal. Het
surfstation is bedoeld als informatiebron, niet als
spelcomputer!
Op 2 minuten lopen van de camping vertrekt tweemaal
per uur de stadsbus (blauwe buslijn – lijn 2)
rechtstreeks naar het centrum resp. het centraal station
van Bregenz. Informeer bij de receptie naar de actuele
dienstregeling.

Renate Heiler und Mitges.
A-6900 Bregenz, Hechtweg 4
M 0043.660.7039430
info@camping-mexico.at
facebook.com/mexicocamping

www.camping-mexico.at
Bankverbindung: Raiffeisenlandesbank Vorarlberg (Bregenz)
IBAN: AT743700000005707906
UID-Nr. ATU6559246

CAMPINGREGLEMENT
Beste campinggast,
Wij heten u van harte welkom op Camping Mexico
in Bregenz am Bodensee en verzoeken u bij
aankomst als u zich aanmeldt een identiteitsbewijs
te overleggen, alsmede het gastenformulier in te
vullen en te ondertekenen.
 Het verblijf wordt berekend overeenkomstig het
aantal op de camping doorgebrachte nachten.
De afrekening van het staangeld geschiedt aan het
eind van het verblijf. Wij verzoeken u de rekening
reeds op de avond vóór uw vertrek te voldoen.
Als betaalmiddel accepteren wij contant geld, EC-,
Visa- en Mastercard. Houd u er a.u.b. rekening mee
dat de staanplaats om 12.00 uur verlaten moet
zijn. Op de dag van aankomst kunt u vanaf 14.00
uur van de staanplaats gebruikmaken.
 De rusttijden zijn van 12.00 – 14.00 uur
(middagrust) en van 22.00 – 6.30 uur (nachtrust).
Tijdens de nachtrust is toegang met de auto niet
mogelijk, omdat de slagboom dicht is. Naar buiten
rijden is wel altijd mogelijk! Vermijd echter a.u.b.
vertrek tijdens de rusttijden, vooral ‘s nachts!
Parkeer indien u na 22.00 uur terugkeert uw auto bij
de ingang – voor de slagboom, maar wel op het
campingterrein.
 Op de camping (en ook op de daarvoor gelegen
zonneweide aan het meer) zijn elektronische
geluidsdragers zoals radio’s, MP3-spelers etc.
slechts beperkt toegestaan. Uw buren dienen geen
overlast te ondervinden van luide muziek. Bij
rustverstoringen op de camping volgt verwijdering.

 Bezoekers dienen zich te melden bij de receptie. Zij
verlaten de camping bij het vallen van de duisternis,
echter niet later dan 22.00 uur.

VERDERE INFORMATIE

RECREATIEVOORZIENINGEN

 Honden kunnen na voorafgaande toestemming
worden meegebracht. Hondenbezitters moeten hun
dier aangelijnd houden en dragen hiervoor de
volledige verantwoordelijkheid. Het is niet toegestaan
dieren onder de douche te zetten of mee te nemen
naar het toiletgebouw. Laat a.u.b. uw hond alleen
achter in de caravan als hij hieraan gewend is en laat
hem uit buiten de camping! Indien hij toch op het
campingterrein zijn behoefte heeft gedaan vragen wij
u dit op te ruimen. Poepzakjes kunt u gratis bij de
receptie verkrijgen.

Openingstijden
BISTRO + RECEPTIE
dagelijks van 8 – 11 uur en 15 – 20 uur

Speelhoek - spelotheek
In de bistro liggen enkele gezelschapsspellen in
vlechtmanden voor gratis gebruik. Graag weer
compleet en ongeschonden terugbrengen!

 Wasgoed en vaatwerk alleen in de daarvoor
bestemde ruimten reinigen. Informeer indien u
twijfelt bij de receptie!
 Het wassen van voertuigen op de camping is niet
toegestaan! Ga hiervoor naar tankstations met
wasstraten in de omgeving.
 Afvalscheiding vormt voor ons een wezenlijke
bijdrage aan de bescherming van het milieu.
Deponeer daarom uw afval in de daarvoor bestemde
containers op het recycling-eiland naast het
toiletgebouw. Meer informatie kunt u ook schriftelijk
krijgen bij de receptie.
 Graaf a.u.b. geen gaten of geulen rondom uw tent!
 Voor verloren geraakte voorwerpen, ongeacht van
welke aard, aanvaarden wij geen
aansprakelijkheid.
Beschouw dit reglement a.u.b. niet als bevoogding. De
bovengenoemde punten dienen er veeleer toe bij te
dragen het verblijf van u en andere gasten op Camping
Mexico zo aangenaam mogelijk te maken.
Wij wensen u een prettig en ontspannend verblijf in het
„Mexico aan het Bodenmeer“.

HET CAMPING-MEXICO-TEAM

Ontbijt dagelijks van 8.00 – 11.00 uur
Meld ons wat voor brood u wenst, indien mogelijk
de avond vooraf tot 19.00 uur!

Broodjesservice
Dagelijks vers brood aan de ontbijttafel! Bestel tot
19.00 uur uw brood voor de volgende dag.

Wassen en drogen
Van dinsdag t/m zondag is de waskeuken
beschikbaar voor alle gasten. A.u.b. aanmelden en
betalen aan de receptie. U kunt uw zelf
meegebrachte waspoeder gebruiken, anders
brengen wij een vergoeding in rekening.

Uitstapjes
In de bistro en op het terras vindt u informatie en
folders over de talrijke mogelijkheden voor
uitstapjes in Bregenz en omgeving. Tevens
adviseren wij u graag!

Tafeltennis
Er is een tafeltennistafel aanwezig voor vrij gebruik.
Tafeltennisbatjes kunnen gratis worden geleend bij de
receptie. Tafeltennisballetjes kunnen worden gekocht
à EUR 0,50.

Fietsverhuur
Er zijn leenfietsen aanwezig. Campinggasten kunnen
deze voor halve dagen gratis - tegen een borgsom gebruiken. De fietsenpool is voor alle gasten. Indien u
een eigen fiets voor een langere periode wenst
informeren wij u graag over de fietsenverhuur in
Bregenz. Verder hebben wij drie leenfietsen - tegen
een vergoeding - voor vaste uitlening.

Biljarttafel
In de bistro staat een biljarttafel. Een ronde kost EUR
1,50. Munten worden verkocht bij de receptie.

