VOORSCHRIFTEN VOOR BOTEN
- Eigenaren van motorboten worden vriendelijk verzocht bij de receptie het reglement van het Lago
Maggiore af te halen, dat aan boord moet worden gehouden. Bij het inchecken worden het
registratienummer van de boot en het kenteken genoteerd.
- De boot in het water zetten/uit de boot stappen:
Optie 1: ter plaatse, door ons personeel met behulp van de botenhelling op de camping. ATTENTIE: door de
daling van het meerpeil is het niet mogelijk om de service voor het te water laten voor het hele seizoen te
garanderen, ongeveer de boothelling kan worden gebruikt tot eind juni.
Optie 2: via de scheepswerven op 2 of 4 km van de camping, voor meer informatie:
Cantiere Semprinia: https://www.sempriniaboats.it/ , Baveno
Verbano scheepswerf: https://cantieredelverbano.com/ , Feriolo
- Parkeren van boottrailers: op de camping zijn geen parkeerplaatsen voor boottrailers, de boottrailers
moeten gratis naar een partnerwerf op 2 km van de camping worden gebracht, waarvan u het adres krijgt
zodra u hebt ingecheckt.
- Vervoer van de boot van de camping naar de bootwerf: op verzoek en tegen betaling is een bootvervoer
van de camping naar de werf beschikbaar voor het te water laten/uitvaren van de boot.
- Motorboten met een lengte van meer dan 2,5 meter moeten voorzien zijn van een reguliere
identificatieplaat voor de provincie Verbano Cusio Ossola. U moet deze plaat voor uw verblijf verkrijgen, u
kunt alle informatie vinden op de volgende link: https://www.provincia.verbano-cusio-ossola.it/laprovincia/uffici-e-servizi/settore-iv/trasporti-mobilit%C3%A0-e-usi-civici/contrassegni-identificativi-per-inatanti/ , wij raden u aan de aanvraag voor de merken ten minste 2 maanden voor uw verblijf te versturen.
- Wij raden u aan uw boot te verzekeren met een verzekering die schade door overmacht (zware stormen,
wervelwinden, enz.) dekt. Voor het aanmeren aan de steiger moet u beschikken over vleugels, minstens 4,
en nylon touwen die geschikt zijn voor het aanmeren, om correct aan de steiger te kunnen aanmeren.
- Boten/ gemotoriseerde rubberboten van maximaal 4 meter worden aan de steiger afgemeerd Boten /
gemotoriseerde rubberboten van 5 meter tot maximaal 7,50 meter moeten een boei huren.
- Kleine rubberboten met een motor van minder dan 3,50 meter moeten op het standplaats blijven en bij
de reservering worden aangegeven.
- Rubberboten met of zonder motor, boten, kano's, SUP's mogen in geen geval op het strand worden
opgeslagen of met doe-boeien worden afgemeerd. Overtreding van deze regel geeft de badmeester het
recht het genoemde in bewaring te nemen, met toestemming van de directie.
- Jetski's zijn gedeeltelijk verboden op het Lago Maggiore Wij verzoeken u dan ook vriendelijk het
reglement van deze laatste te lezen, dat u ook kunt vinden op onze website

