
Prijzen Excursies + Eten & Drinken Lago Aktiv

Boottochten & bus excursies

• Taxiboot naar Cannobio (heen en terug) 
volwassenen € 10,00                                          
kinderen tot 10 jaar € 5,00                                     
honden toegestaan en gratis 

• Dagtocht per taxiboot                                                     
naar Isola Bella & Isola dei Pescatori                    
volwassenen € 35,00                                           
kinderen tot 4 jaar € 15,00                                            
kinderen (4-10 jaar) € 25,00                                    
honden toegestaan en gratis

• Dagtocht met de catamaran                                    
Cannero Riviera/Cannobio                                 
volwassenen € 45,00                                                
kinderen (4-12 jaar) € 22,50                                       
honden toegestaan en gratis

• Aperotocht met de catamaran incl. één drankje 
volwassenen € 20,00                                                       
kinderen (4-12 jaar) € 10,00                                            
honden toegestaan en gratis

• Full Moon Party op de catamaran                           
volwassenen € 25,00
honden toegestaan en gratis  

• Dagtocht per bus naar Milaan                                          
incl. gids + stadstour € 60,00 p.p.

• Dagtocht per bus naar Como                                         
incl. gids + stadstour € 45,00 p.p.

• Halve dagtour per bus                                                    
naar Villa della Porta Bozzolo (Casalzuigno)                        
incl. rondleiding Villa + Tuinen € 28,00 p.p. 
Toegangsprijs Villa della Porta:                          
volwassenen € 12,00                                              
kinderen (6-18 jaar) € 5,00 



Prijzen Excursies + Eten & Drinken Lago Aktiv

E-bike tours   

• Halve dagtour                                                                                       
€ 35,00, met eigen e-bike                                                                       
€ 35,00, met e-bike gehuurd op de camping                                       
€ 65,00, met e-bike gehuurd van de organisator

• Kookcursus op de camping incl. Lunch                                           
€ 19,00 p.p.

• Kookcursus in de Osteria d'Alberto incl. diner                                
€ 70,00 p.p.

• Grappa proeverij incl. 2 grappa's en 2 aperitieven                    
€ 20,00 p.p.

 

• Op verzoek kunnen wij voor u en uw 
familie/vrienden op vrijdagavond een transfer per 
taxiboot naar Cannobio organiseren

• Op verzoek kunnen we ook speciale e-biketochten 
voor u en uw familie/vrienden organiseren of u tips 
geven voor andere begeleide tochten van een 
halve of een hele dag.

• Gedetailleerde informatie en bindende inschrijving 
en betaling bij de receptie twee dagen voor de 
betreffende activiteit/evenement.

• Wij zijn slechts bemiddelaars en als bemiddelaars 
zijn wij in principe alleen aansprakelijk voor de 
bemiddeling, maar niet voor de bemiddelde dienst.

• Aangezien een minimum aantal deelnemers moet 
worden bereikt, wordt u verzocht de dag vóór de 
desbetreffende activiteit te laten weten of deze al 
dan niet doorgaat. Als het wordt geannuleerd, 
krijgt u natuurlijk uw geld terug.

 


