FAQ
Veel gestelde vragen
Adapter					

Negentig procent van de standplaatsen op Manor Farm zijn voorzien van
stroomaansluitingen volgens het Zwitserse model. De voor buitenlandse gasten
noodzakelijke adapter is tegen statiegeld bij de receptie van de camping verkrijgbaar.

Goedkeuring voor boten

Schepen met een buitenlandse toelating moeten voor het gebruik op de Zwitserse
wateren voorzien zijn van een Zwitserse tijdelijke toelating inclusief een tijdelijk
kenteken. Meer informatie vind u op de volgende homepage:
http://www.pom.be.ch/pom/de/index/strassenverkehr-schifffahrt/schifffahrt/formulare_merkblaetter/
merkblaetter.assetref/content/dam/documents/POM/SVSA/de/pom_svsa_mb021-schiffe-auslaendischerstandort.pdf

							

De aanvraag voor het tijdelijke kenteken kan direct bij de „Seepolizei Thunersee“ – al
voor het begin van uw vakantie – worden gedaan:

							Kantonale Seepolizei
							Thunersee			of		Brienzersee
							Güetital					Untere Bönigstrasse 12
							CH-3705 Faulensee			CH-3800 Interlaken
							
T 033 3568641				
T 033 3568321
							 seepolizei@police.be.ch
Vissen					

Voor het vissen in openbare wateren bestaan strenge regels. Voor het vissen in de
„Lombach“ of vanuit een boot op de Thunersee is een visakte noodzakelijk. Het vissen
vanaf de oever (uitgezonderd in het natuurreservaat „Weissenau“) is in de Thunersee
voor personen ouder dan 10 jaar zonder akte toegestaan. Meer informatie vind u op
de volgende homepage:
http://www.vol.be.ch/vol/de/index/natur/fischerei/angelfischerei.assetref/content/dam/documents/VOL/
LANAT/de/Natur/Fischerei/LANAT_FI_Fischerei_am_Brienzer_Thuner_und_Bielersee_de.pdf

							

Visvergunningen kunnen worden aangevraagd bij:

								Tourismus Organisation Interlaken TOI
								Höheweg 37
								3800 Interlaken
								
T 033 8265300
								
Gastenkaart

		

Elke gast ontvangt bij aankomst voor de duur van het verblijf een gastenkaart van de
toeristenregio Interlaken. Hiermee komt u in aanmerking voor korting op verschillende
dienstverleningen. Zo is bijvoorbeeld het gebruik van de openbare busverbinding in de
regio Interlaken gratis (direct vanaf de Camping, bushalte bij Restaurant Landhaus).
De gasten van NEUHAUS MANOR FARM AG krijgen in aanvulling hierop de volgende
– exclusieve – mogelijkheden:
-

Gratis toegang tot het openlucht- en overdekte zwembad „Bödelibad“ in
Unterseen-Interlaken
Gratis vervoer met de BLS scheepsverbinding tussen Neuhaus en Interlaken West
(vv) – een werkelijk unieke ervaring
Toegang tot de Strandweides 5 en 6 bij Neuhaus

Honden					

Honden zijn in beginsel toegestaan op de camping . Speciale regels met betrekking
tot het houden van honden zijn van toepassing. Zo is het onder meer verplicht honden
aan korte lijnen te houden. Ook is het opruimen van ontlasting verplicht, hiervoor
zijn zogenoemde „Robidogs“ geplaatst. Aan de stranden 2,3 en 5 is een algeheel
hondenverbod van toepassing.

Internet					

De Camping biedt de volgende mogelijkheden aan voor het verbinden met internet:

Wifi

gebruiksduur

CHF

									 5 uur			 5.-									20 uur			 15.-									50 uur			 30.-De Hot-spot voor het internet bevindt zich in de onmiddellijke omgeving van de shop.
Tevens zijn er in de ruimte boven de shop twee terminals beschikbaar voor gasten
zonder computer; gebruik
		

15 minuten			

3.--

							
Jongeren 				
Zelfstandig reizende jongeren vanaf 18 jaar zijn welkom op de camping.
							
Voor groepen is het noodzakelijk dat de inschrijving ter plaatse wordt gedaan door
een volwassene (ouder als 18) die gedurende de totale verblijfsduur aanwezig zal
zijn, en de verantwoording voor de groep draagt.
							
Op de camping is een speciale jeugdzone voorzien (standplaatsen 601 – 604) welke
gereserveerd is voor jongeren die reizen zonder auto.
In plaats van de normale standplaats huur wordt het verblijf in de jeugdzone als volgt
berekend: de prijs per persoon, de kantonaal verplichte toeristenbelasting met daarbij
de volgende dagprijs per tentgrootte:
													CHF
								1 Persoons-tent			 3.-								2 Persoons-tent			 5.-								3 Persoons-tent			 7.-								4 Persoons-tent			 8.-								6 Persoons-tent			10.-Koelelementen			

Op de camping zijn geen koelboxen te huur. Gasten kunnen echter voor de duur van
hun verblijf koel elementen huren; deze zijn dan per dag tegen verse om te ruilen.

													CHF
							Statiegeld:					 3.-							1 Koeling (omruil)				 -.20
Alleen op de dag voor vertrek is het mogelijk eigen koelelementen ter koeling af te
geven; de elementen dienen duidelijk herkenbaar gemerkt te worden.
Kostbaarheden			

De gasten zijn zelf aansprakelijk voor hun kostbaarheden. De camping is in geen
geval aansprakelijk voor het verlies van kostbaarheden. Kostbaarheden kunnen
echter bij de receptie zonder kosten in depot gegeven worden. Het in acht nemen van
de openingstijden van de receptie is hierbij noodzakelijk.

