Geachte Gast
Hartelijk dank voor Uu Interesse in Rheincamping Siebengebirgsblick in Rolandswerth.
Hierna willen wij u graag de voorwaarde vor het seizoen 2020 (Infos internet) en enkele interessante informatie geven.

Ä Ligging:
De campingplaats ligt aan de linkse zijde van de rijn, aan het eiland Nonnenwerth,
tegenover het Siebengebirge met de burcht Drachenfels, direct aan de rijnoever.
Ä Routebeschrijving:
De aansluitingen zijn heel makelijk.
U kunt ons bereiken via de A3 – A59
of via de A61- A565, verder over de provincialeweg B9 Remagen - Bonn.
in Remagen-Rolandswerth volgt u de borden met Camping naar
één van onze twee ingangen Wickchenstraße 53424 Remagen-Rolandswerth
Ä Prijs per overnachting:
normale plaatse
volwassenen
6,00 €
Kinderen 6 - 16
3,50 €
hond
2,50 €
motor
2,00 €
auto
3,00 €
caravan
5,00 €
tent afhankelijk van de grote v.a.
3,50 €
camper afhankelijk van de grote v.a.
5,00 €
stroom per dag inkl. 5 kw
3,00 €
camper water en afvalwater
3,00 €
korting vanaf
10 daags verblijf
- 10 %
“
20 “
- 20 %
“
30 “
- 30 %
seizoensplaats ca. 100 m²
590,00 €

rijnoever
7,50 €
4,50 €
2,50 €
2,00 €
3,00 €
6,50 €
4,50 €
7,00 €

Ä Faciliteiten:
De camping heeft in totaal 165 plaatsen, waarvan ca. 70 % seizoenplaatsen zijn.
Wij bieden u:
Ä douche- en wasgelegenheid met warm water
Ä toiletgebouw
Ä afwasplaatsen
Ä diverse drinkwaterplaatsen Ä cafe met terras

Ä wintercamping ofwel winterstalling kunnen wij u bieden op onze Camping Rheineck in Bad Breisig.
Ä vrijetijdsbesteding:
In de direkte omgeving vindt u talrijke atracties bv. de bekende te bezichtige Rijnbruggen, burcht Drachenfels in Königswinter,
Nürburgring met de nieuwe beleveniswereld, rondreis met de Brohltaltrein of met een van de rijn rondvaartschepen, Vulkanmaar
Maria-Laach met klooster- en diermuseumbezoek, wilddierpark Rolandseck, de brug van Remagen en nog veel meer.
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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