Hoe beoordeelt u
Uitrusting
Informatie
Netheid/hygiëne
Recreatieve waarde
van de stad

Welke activiteiten heeft u ondernomen? (bijv. rondwandeling door de stad, rondleiding dom, bezoek thermen)

Welke wensen voor verbeteringen heeft u resp. wat zou
volgens u nog beter kunnen?

Gegevens voor eventuele vragen (vrijwillig):
Naam

Of u nu naar de bushalte (0,4 km), naar de plaatselijke
voetgangerszone (0,8 km) of naar het centrum van Aken
(ca. 2 km) wilt, ga bij de uitgang eerst rechtsaf en volg
de ‘Branderhofer Weg’.
In korte afstanden rijden er ook bussen naar het
centrum. Deze stoppen voor het grote Aral-tankstation.
Als u uitstapt bij de halte ‘Elisenbrunnen’, bevindt u zich
midden in het centrum van de stad. Daar kunt u alle
bezienswaardigheden (dom, stadhuis, markt, Katschhof,
musea) en de winkelstraten en voetgangerszones
gemakkelijk te voet bereiken.
Met het ‘Ticket-to-Wellness’ van de ASEAG kunt u
ontspannen met de bus lijn 51 naar de Carolus Thermen
rijden (dagelijks geopend van 9.00 tot 23.00 uur), 2,5 uur
genieten in het thermale bad (zat, zon en feestdagen
met bijbetaling) en geheel.
Mocht de oppasser u vóór uw verdere reis/vertrek niet
meer aangetroff en hebben, gelieve dan de kampeerkosten te betalen met een door ons voorbereide envelop
(te vinden in de serviceruimte in het gebouw).
Het formulier kunt u in de envelop deponeren in de
brievenbus bij de receptie. Hartelijk bedankt!

Deze strook kunt u ons persoonlijk overhandigen of bij vertrek
in de brievenbus doen.

Als gecertiﬁceerd Q-Betrieb, kwaliteitsbedrijf, voelen wij een
bijzondere verplichting als het gaat om servicekwaliteit.

BIENVENUE

Als u nog vragen hebt over Aken, neem dan gerust contact op met onze gastheren en -vrouwen in het ‘Haus des
Gastes’ – zij staan u graag met raad en daad terzijde.

HERZLICH

Haus des Gastes
Burtscheider Markt 18 - 20
52066 Aken-Burtscheid
Telefoon: + 49 (0)241 - 99 00 09 91
Mail:
mail@aachen-camping.de
Openingstijden

Adres

E-mail

nl

Ontdek en beleef de mooiste
kanten van de stad Aken

Ma - vr

Het kwaliteitskeurmerk staat voor
een hoge kwaliteitsbelofte, die aan
de hand van een gedetailleerde
catalogus met criteria uitgereikt en
jaarlijks gecontroleerd wordt. Meer
informatie op: www.top-platz.de

10:00 – 17:00 uur

De ‚Stellplatz Bad Aachen‘
is een bedrijf van de
Kur-und Badegesellschaft mbH
Kurverwaltung Bad Aachen
Passstraße 79, 52070 Bad Aachen

WILLKOMMEN
HARTELIJK

WELKOM

BENVENUTO

WELCOME
We wensen u een prettig verblijf en ontspannen uurtjes
op onze camper- en caravanplaats.

We willen voor u beter
worden!
Neemt u even de tijd - uw antwoorden helpen ons om
de plaats aan uw wensen aan te passen.
Bij voorbaat dank.

Was u voor de eerste keer op onze camper- en
caravanplaats?
ja
nee

Informatie voor uw verblijf
Broodjesservice
Tijdens het hoogseizoen bieden wij ‘s morgens een
broodjesservice aan. Bovendien vindt u in de buurt van de
camping op de kruising Branderhofer Weg en Adenauer
Allee bakkerij Moss (7 min. te voet, loop bij de uitgang
linksaf de straat omhoog tot aan het stoplicht, daar ziet u
de bakkerij al aan de overkant van de straat).
Service- en sanitairgebouw
Ons verwarmde service- en sanitairgebouw is de hele
dag voor u geopend. Overdag is de toegangsdeur niet op
slot. ‘s Nachts typt u de vier cijfers van de code die u hebt
gekregen, in op het toetsenbord en drukt dan op ‘√’. Wacht
even op de ‘piep’ en dan kunt u de toegangsdeur openen
door eraan te trekken.
In de serviceruimte bevindt zich een informatierek met
diverse handige brochures en de nodige informatie.
U kunt hier met alle plezier gebruik van maken! Meer
informatie en brochures zijn verkrijgbaar bij de oppassers
bij de receptie.
Wasmachine en droger kunnen worden gebruikt voor 2
EUR per beurt. Kies een programma, druk op de startknop

en gooi dan de munten (50ct) passend in de gleuf van de
automaat (alleen gewoon huishoudelijk wasgoed a.u.b.!).
Om uw vaat te wassen kunt u gebruik maken van onze
vier spoelbakken met warm en koud water. Gebruik indien
mogelijk niet uw eigen spoelbak, omdat anders het automatische watersysteem niet uitschakelt en de bak kan
overlopen.
Douches, wastafels en WC’s zijn te vinden in de sanitaire
ruimtes of in onze familiebadkamer. Laat alles alstublieft
achter zoals u het zelf graag zou willen aantreffen.
Opmerking: er zijn geen extra kosten om te douchen,
maar de douchetijd is beperkt.
Afvalverwijdering
Gelieve uw afval op voorhand te scheiden. Containers
voor plastic, glas, papier en restafval vindt u rechts naast
de receptie.
Sanitaire zuil (St-San)
Onze sanitaire zuil voor afvalwater en fecaliëntanks
bevindt zich bij de uitgang.

Receptie en oppassers
Onze oppassers vindt u ofwel op het terrein of bij de
receptie. Zij helpen u graag verder bij alle vragen rondom
uw verblijf. Zij innen ook de verschuldigde overnachtingskosten.

Hoe hebt u ons weten te vinden?
ADAC-campinggids
promobil-campingatlas

Barbecuehut

TopPlatz-folder

Onze barbecueplek kunnen we van harte aanbevelen.
Gelieve de barbecue en de hut schoon te houden voor
volgende gebruikers.

Tips van andere campereigenaar
Tip van een vakantieganger
Andere mogelijkheid:

Honden
Honden zijn op het terrein toegestaan, mits aangelijnd.
Ze kunnen worden uitgelaten in het aangrenzende Gillesbachdal. Vergeet alstublieft de hondenpoepzakjes niet.
Water- en stroompalen

Is uw verblijf in Aken:

Water- en stroompalen (16A) staan in de onmiddellijke
nabijheid van de door u gekozen standplaats. Stroomaansluitingen zijn ook beschikbaar op het tentenveld.

korte vakantie of stedenreis (tot 2 overnachtingen)

Tentenveld met zitplaatsen

tussenstop van een tocht of rondreis

Ons tentenveld biedt niet alleen rustige kampeerplaatsen, maar ook gezellige en beschutte zitplaatsen.

andere reden:

overnachtingsstop op weg naar een
vakantiebestemming of op de terugreis

