
SAISOEN 12.3. – 30.10.2022

BALIE 7.00 – 22.00 uur (middenseizoen, zomerseizoen en feestdagen)
 8.00 – 20.00 uur (laagseizoen)
 8.00 – 12.00 en 14.00 – 18.00 uur (maart en oktober)

CHECK-IN 14.00 – 18.00 uur, later alleen op afspraak

TOEGANG VAN 7.00 – 22.30 uur (middenseizoen, zomerseizoen en feestdagen) 
GEMOTORISEERD VERVOER 7.00 – 12.00 en 14.00 – 22.30 uur (laagseizoen)

PRIJSLIJST 2022
BUNGALOW & TAMARO NIGHT SKY 
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• 45 m2 Bungalow + 42 m2 terras 
87 m2 woonoppervlak

• Min. 4 personen, max. 5 personen*
• 2 slaapkamers 

1 tweepersoonsbed 160 x 200 cm en  
2 eenpersoonsbedden 80 x 200 cm

• Woonkamer met keuken en 1 bedbank 
• 2 wc’s met douche design (van keramiek) en haardroger
• Grill en ligstoelen
• Lounge

• 35 m2 Bungalow + 28 m2 terras 
63 m2 woonoppervlak

• Min. 4 personen, max. 6 personen*
• 3 slaapkamers 

1 tweepersoonsbed 150 x 195 cm en  
4 eenpersoonsbedden 75 x 195 cm

• Woonkamer met keuken
• 2 wc’s met douche design (van keramiek) en haardroger
• Grill en ligstoelen
• Lounge

MIMOSA
Locatie 220

GARDENIA
Locatie 234

BUNGALOW BESCHRIJVING



• 32 m2 Bungalow + 12 m2 terras 
44 m2 woonoppervlak

• Min. 4 personen, max. 5 personen* 
• 2 slaapkamers 

1 tweepersoonsbed 160 x 190 cm,  
1 eenpersoonsbed 75 x 190 cm en 1 stapelbed je 75 x 195 cm

• Woonkamer met keuken
• 1 wc’s met douche design (van keramiek) en haardroger

• 24 m2 Bungalow + 32 m2 terras 
56 m2 woonoppervlak

• Min. 4 personen, max. 5 personen*
• 2 slaapkamers 

1 tweepersoonsbed 140 x 195 cm, 2 eenpersoonsbedden en 
1 stapelbed, elk bed 75 x 195 cm

• Woonkamer met keuken
• 1 wc’s met douche design (van keramiek) en haardroger
• Grill en ligstoelen
• Lounge

CAMELIA
Locaties 579–594 

VIOLA
Locatie 101 



AZALEA
Locaties 552–557 / 563–568

AZALEA +
Locaties 550–551

• 35 m2 Bungalow + 15 m2 terras 
50 m2 woonoppervlak

• Min. 4 personen, max. 6 personen*
• 2 slaapkamers  

1 tweepersoonsbed 160 x 190 cm, 2 eenpersoonsbedden  
75 x 195 cm en 1 stapelbed 75 x 190 cm

• Woonkamer met keuken en 1 bedbank 
• 1 wc’s met douche design (van keramiek) en haardroger
• Grill en ligstoelen
 

• 35 m2 Bungalow + 15 m2 terras 
50 m2 woonoppervlak

• Min. 4 personen, max. 6 personen*
• 2 slaapkamers 

1 tweepersoonsbed 160 x 190 cm, 2 eenpersoonsbedden  
75 x 195 cm en 1 stapelbed 75 x 190 cm

• Woonkamer met keuken en 1 bedbank 
• 2 wc’s met douche design (van keramiek) en haardroger
• Grill en ligstoelen
 

BUNGALOW BESCHRIJVING



BIJ ALLE BUNGALOWS

• Standaard keukenuitrusting met koelkast 240 liter en magnetron
• Verwarming en airconditioning
• Stroom, tv (32-inch televisie) en zoetwateraansluiting
• Safe
• Kussens, dekens, Theedoeken, Handdoeken
 en douchehanddoeken
• Beddengoed (wekelijks verschoond vanaf 7 nachten)
• Voor een wieg is er alleen plaats in de woonkamer. Alternatief 

raden wij aan een bedrand voor het bed te reserveren, zodat het 
kind in de slaapkamer kan overnachten

• Tafel en stoelen (kinderstoel op aanvraag)
• Public WiFi Swisscom hotspot
• 1 parkeerplaats in de buurt van de bungalow
• In de bungalow geldt een rookverbod
• Het gebruik van alle voorzieningen en aanbiedingen van  

Camping Tamaro Resort

RESERVERING
• Dag van aankomst en van vertrek, tussenseizoen/zomer:  

op bepaalde dagen, afhankelijk van het model (zie tabel)
• Geen boekingskosten
• Toeristenbelasting van CHF 2.30 per persoon en per nacht  

voor gasten vanaf 14 jaar
• Check-in van 14.00 tot 18.00 uur op de dag van aankomst  

(later alleen op afspraak)
• Check-out tot 10.00 uur op de dag van vertrek
•  In het laag- en middenseizoen 10% korting vanaf 8 nachten
•  In het zomerseizoen 5% korting vanaf 14 nachten,  

10% korting vanaf 21 nachten

* Een bungalow kan ook door minder dan 4 personen  
(vereiste minimale bezetting voor elke bungalow) gebruikt  
worden.

Prijzen incl. btw in CHF per nacht. Wijzigingen voorbehouden. De toeristenbelas-
ting bedraagt CHF 2.30 per nacht en per persoon vanaf een leeftijd van 14 jaar.

EXTRA  LAAGSEIZOEN MIDDENSEIZOEN ZOMER

Dagbezoekers 10.– 15.– 15.–
Auto/aanhanger 8.– 15.– 15.–
Motorfiets 4.– 6.– 6.–
Wieg 4.– 4.– 4.–
Bedrand / Kinderstoel 2.– 2.– 2.–

ORTENSIA
Locaties 569–570 

• 41 m2 Bungalow + 20 m2 terras 
61 m2 woonoppervlak

• Min. 4 personen, max. 6 personen*
• 2 slaapkamers 

1 tweepersoonsbed 160 x 190 cm, 2 eenpersoonsbedden  
75 x 195 cm en 1 stapelbed  75 x 190 cm

• Woonkamer met keuken en 1 bedbank 
• 2 wc’s met douche design (van keramiek) en haardroger
• Grill en ligstoelen
 



TAMARO NIGHT SKY
Locatie 71

• 16 m2 Tent + 16 m2 terras 
32 m2 woonoppervlak

• Min. 2 personen, max. 4 personen*
• 2 slaapkamers: 

1 een tweepersoonsbed in de vorm van een hoogslaper 
160 x 190 cm en 2 eenpersoonsbedden 75 x 195 cm

EMOTIES ONDER DE STERREN

KENMERKEN
• Verwarming en airconditioning
• Stroom
• Kussens, dekens, Handdoeken
 en douchehanddoeken
• Beddengoed
• Tafel en stoelen
• Public WiFi Swisscom hotspot
• 1 parkeerplaats in de buurt van de tent
• In de tent geldt een rookverbod
• Het gebruik van alle voorzieningen en aanbiedingen van  

Camping Tamaro Resort

RESERVERING
• Dag van aankomst en van vertrek: elke dag
• Geen boekingskosten
• Toeristenbelasting van CHF 2.20 per persoon en per nacht  

voor gasten vanaf 14 jaar
• Check-in van 14.00 tot 18.00 uur op de dag van aankomst  

(later alleen op afspraak)
• Check-out tot 10.00 uur op de dag van vertrek



PRIJZEN BUNGALOW 

De camping is uitgerust
met een Public WLAN.Luxus 1

Luxus 2

Luxus Plus

Prestige 1

Igloo

Igloo Plus

Jaarverblijf

Bungalow

Tamaro Night Sky

Prestige 2

Apotheek

Geldmaat

Autowasserij 

Servicestation 

Douches 

Vuurplaats

Kinderspelletjes

Levensmiddelenzaak

Restaurant

Parkeerpl. voor        
staanpl. vanaf nr. 501

Rolstoelgeschikte 
inrichting

Verzamelpunt

Massages

Boom

Plant

Vlot Paviljoen

Brandblusser

Nooduitgang Wasserij

WC

LEGENDA

TAMARO NIGHT SKY 
Locatie 71 
Personen incl.

240.–

  

240.–

 

240.–

  

7/ 7 –

Extra persoon  
per nacht

40.– 40.– 40.–

LAAGSEIZOEN                                                                                                                           MIDDENSEIZOEN                                                                                                                           ZOMER
30.6. – 14.8.2022

Dag van aankomst 
en vertrek 

Eindschoonmaak

Minimum verblijf 
2 nachten

Minimum verblijf 
7 nachten

Minimum verblijf 
7 nachten

Zomer +  
middenseizoen

MIMOSA 
Locatie 220
Personen incl.

214.–

   

278.–

   

350.–

    

Vrijdags 120.–

ORTENSIA 
Locaties 569–570 
Personen incl.

207.–

   

269.–

   

355.–

     

Zaterdags 120.–

GARDENIA 
Locatie 234 
Personen incl.

194.–

   

254.–

   

310.–

     

Vrijdags 100.–

AZALEA + 
Locaties 550–551
Personen incl.

199.–

   

258.–

   

341.–

     

Zondags 100.–

AZALEA 
Locaties  
552–557 / 563–568
Personen incl.

192.–

   

247.–

   

328.–

     

Donderdags, Vrijdags
Zaterdags, Zondags

100.–

VIOLA 
Locatie 101
Personen incl.

182.–

   

241.–

   

278.–

     

Vrijdags 80.–

CAMELIA 
Locaties 579–594
Personen incl.

170.–

   

222.–

   

260.–

    

Donderdags, Vrijdags
Zaterdags, Zondags

100.–

Extra persoon  
per nacht

13.– 14.–

 Laagseizoen: 12.3. – 14.4. / 18.4. – 26.5. / 29.5. – 3.6. / 6.6. – 16.6. / 28.8. – 1.10. / 16.10. – 30.10.2022                       
 Middenseizoen: 14.4. – 18.4. / 26.5. – 29.5. / 3.6. – 6.6. / 16.6. – 30.6. /14.8. – 28.8. / 1.10. – 16.10.2022 



Camping Tamaro Resort
Via Mappo 32
CH-6598 Tenero (Ticino) 

Tel. +41 (0)91 745 21 61 
Fax +41 (0)91 745 66 36
info@campingtamaro.ch
www.campingtamaro.ch

TANDAARD UITRUSTING BUNGALOW
Bungalow: TV (32-inch televisie), stroom, verwarming, airconditio-
ning, aansluiting op het waterleidingnet (warm water), standaard 
keukenuitrusting met koelkast 240 liter en magnetron, kussens  
en dekens, beddengoed (wekelijks verschoond vanaf 7 nachten),  
tafel en stoelen. Voor een babybedje is er alleen plaats in de  
woonkamer. Alternatief raden wij aan een beschermrooster voor het 
bed te reserveren, zodat het kind in de slaapkamer kan overnachten.
Terras: tafel en stoelen.

BIJ DE PRIJS INBEGREPEN
Tv, stroom; standaard en speciale uitrusting volgens bungalow-
model; wc, douche en warm water in de sanitaire voorzieningen, 
parkeerplaats voor een voertuig in de buurt van de bungalow, 
gebruik van alle recreatie-voorzieningen, events en animatie 
volgens het programma (als er geen vergoeding wordt verstrekt), 
toegang tot het zwembad Lido Tenero. Ticino Ticket: bij aankomst 
op de camping wordt aan elke gast op verzoek een dagkaartje 
overhandigd, dat tot de dag van vertrek geldig is en waarmee 
tijdens het verblijf het openbaar vervoer in het hele kanton gratis is. 

VOORWAARDEN
Er geldt in principe een minimale verblijfsduur van 2 nachten (in het 
tussen-/zomerseizoen 7 nachten). De prijzen gelden per nacht.  
Per bungalow moet minimaal een volwassene aanwezig zijn.  
De maximale bezetting hangt van de beduitrusting van de betreffen-
de bungalow af. Honden en motorboten zijn niet toegelaten.

RESERVERING
Reserveringen via de website campingtamaro.ch zijn altijd gratis  
en 24/7 mogelijk. Er is alleen een e-mailadres voor nodig.  
Voor bevestiging van de reservering moet een aanbetaling van  
50% van de huurprijs worden verricht. Het saldo van 50% moet 
uiterlijk 30 dagen vor aankomst betaald worden. Bij telefonische 
reserveringen en per e-mail bedragen de reserveringskosten
CHF 50.–. De dag van aankomst en vertrek in het midden
van het seizoen en in de zomer is mogelijk op bepaalde dagen 
volgens het model van de bungalow (zie tabel). Het minimum
verblijf in deze seizoenen is 7 nachten.
 

ANNULERING, VOORTIJDIG VERTREK
Bij annulering van een verblijf in een bungalow, gelden de  
volgende voorwaarden:
Tot 5 weken voor aankomst wordt 20% van het totaalbedrag 
verrekend.
Tot 2 weken voor aankomst wordt 70% van het totaalbedrag 
verrekend.
Tot 1 week voor aankomst wordt 100% van het totaalbedrag
verrekend.
Bij annulering of voortijdig vertrek veroorlooft Camping Tamaro  
Resort zich de bungalow verder te verhuren. De huurder
wordt aangeraden een reisverzekering af te sluiten. Bij voortijdig 
vertrek moet de prijs voor de geboekte periode worden betaald  
en de bungalow kan anderszins gebruikt worden.

PUBLIC WLAN BIJ DE PRIJS INBEGREPEN
De camping is uitgerust met een Public WLAN.
Een draadloze internetverbinding kan vanuit iedere bungalow 
gemaakt worden en is bij de overnachtingsprijs inbegrepen.
 
AANKOM 
De bungalow staat vanaf 14.00 uur op de dag van aankomst voor  
u gereed. Plan uw aankomst pas vanaf dat tijdstip (voor de ingang 
is er geen wachtzone) en neem de rusttijden in acht: Over het 
algemeen is er tussen 22.30 en 7.00 uur geen toegang met gemo-
toriseerd vervoer; in het voor- en najaar geldt dit ook tijdens de 
middagpauze tussen 12.00 en 14.00 uur.
Bij niet verschijnen binnen 24 uur vanaf de geplande aankomst kan 
de bungalow anderszins gebruikt worden.
 
CHECK-IN
De check-in is vanaf 14.00 tot 20.00 uur op de dag van aankomst 
mogelijk (in maart en oktober tot 18.00 uur, later alleen op afspraak).  
Een identiteitsbewijs of paspoort tonen a.u.b., het aantal en de  
leeftijd van alle meereizende personen aangeven alsook het 
meldformulier van de politie ondertekenen. Bij de check-in ontvangt 
u vignet voor uw auto met een zelfklevend plastic hoesje: breng  
dit goed zichtbaar linksvoor op de voorruit aan (voor de bestuurder-
splaats).
 
CHECK-OUT
De check-out moet voor 10.00 uur op de dag van vertrek  
plaatsvinden. Bij latere afrekeningen wordt automatisch een nacht 
meer gerekend. Zowel CHF als € worden geaccepteerd evenals 
de meeste creditcards. Bij vertrek moet de magneetkaart van het 
toegangscontrolesysteem teruggegeven worden. Bij vertrek moet 
de bungalow goed gereinigd achtergelaten worden.

Alle bungalows zijn rookvrij.

Verder gelden het campingreglement en de algemene
zakelijke voorwaarden van Camping Tamaro Resort.


