
**** camping reussbrücke
CH-8913 Ottenbach

Tel.  +41 (0) 44 761 20 22

info@camping-reussbruecke.ch

www.camping-zurich.ch

Openingstijden camping Openingstijden poort: Rusttijden:
09. april 2022 – 08. october 2022 08.00 – 12.00 uur 12:00 – 14:00 uur

14.00 – 22.00 uur 22.00 – 08.00 uur

Campingtarieven 2022 (met VAT) hoogseizoen voor- en 
1. Juli – 31. Augustus naseizoen

per nacht
Overnachting per volwassene 8.50SFr.            6.00SFr.           

kinderen (6 -15 Jaar) 4.50SFr.            3.00SFr.           
Campeerplaats tenten klein 12.00SFr.          8.00SFr.           

tenten groet 15.00SFr.          10.00SFr.          
caravan 16.50SFr.          11.00SFr.          
kampeerauto 20.00SFr.          14.50SFr.          

Auto (motorfiets gratis) 3.50SFr.            3.50SFr.           
Onbewoonde vouwwagens en tenten 15.00SFr.          10.00SFr.          
Elektriciteit 4.50SFr.            4.50SFr.           
Hond 3.50SFr.            3.50SFr.           

Huurcaravan (1 - 2 Personen) 60.00SFr.          50.00SFr.          
Huurcaravan (3 - 4 Personen) 90.00SFr.          65.00SFr.          
Huurcaravan (1 - 2 Personen) per maand 900.00SFr.        900.00SFr.        
Huurcaravan (3 - 4 Personen) per maand 1'450.00SFr.     1'450.00SFr.     

Afvalzakken klein per zak 0.90SFr.            0.90SFr.           
(afalzakken verplicht) groot per zak 1.80SFr.            1.80SFr.            
Kortingen alleen geldig en het voor- en naseizoen:
overnachting tarieven vor- en naseizoen elke 5. nacht gratis 5. nacht gratis

Visa-/Mastercaarten worten geaccepteerd (Honorarium: 3%; minstens SFr 3.00)!

Belangrijke mededeling

Belangrijke telefoonnummers
Ambulance 144 Politie 117 Brandweer 118

Huisarts 044 761 25 06 Taxi  044 761 61 71

De rusttijden moeten strikt gerespekteerd worden.

Gedurende deze tijd mag u de airco niet gebruiken.

Het besturen van motoren alsmede het bedienen van grasmaaiers is tijdens de rustijden niet 

toegestaan. Gedurende deze tijd is tevens af te zien van alle overige storende werkzaamheden.

Wij verzoeken u op de dag voor vertrek met de campingbeheerder af te rekenen.

Honden dienen aan de lijn gehouden te worden. En mogen alleen buiten het kampeer-errein 

uitgelaten.

Afvalverzorging: Voor uw afval mag u alleen de door de mgemeente afgegeven afvalzakken 

gebruiken. Deze zijn bij de campingbeheerder te koop.

Open vuur is alleen op de daarvoor bestemde plaatsen geoorloofd                                               

Houtskool en gas barbecue zijn wel toegestaan.
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