Hartelijk welkom!
Wij zijn verheugd u te mogen verwelkomen als
onze gasten op de Neckar Camping Tübingen! Ons
team zal u graag informeren over alle
wetenswaardigheden van de camping, de stad en
de regio.
Zodat alle gasten zich goed voelen willen wij u
vragen de aanbevelingen van ons team op te
volgen.

Hartelijk dank! Wij wensen u een
prettig verblijf op onze camping!

Receptie en hefboom…
… zijn dagelijks geopend van 8:00-12:30 uur en
van 14:30-22:00 uur. Buiten deze tijden zijn
hefboom en receptie gesloten. Ook ons team heeft
af en toe wat rust nodig.
Toiletten en douches voor gehandicapten
Twee moderne grote cabines voor de persoonlijke
verzorging bevinden zich aan de achterkant van
het sanitairgebouw. De sleutel hiervoor is
verkrijgbaar aan de receptie tegen een borg van
20 €. De borg wordt op het einde van u verblijf
terugbetaald wanneer u de sleutel afgeeft. De
“Autobahn-“ sleutel past hier eveneens.
WC/douches
Het douchen in ons recentelijk gerenoveerd
sanitairgebouw is gratis. Wij willen u echter vragen
om zuinig met het water te zijn om het milieu te
beschermen. Dit geldt ook voor waterkranen op
het terrein. Het urinoir in de heren WC werkt
trouwens helemaal zonder waterspoeling!

Wasmachine en droger
De sleutel voor de was en droogruimte kunt u aan
de receptie verkrijgen tegen een borg van 20€.
Deze krijgt u natuurlijk terug wanneer u de sleutel
weer afgeeft.
Honden op de campingplaats
Wij willen u vragen om uw hond, in het interesse
van de overige gasten op het terrein steeds aan de
lijn te houden.
Gasten op ons tentveldje
Alstublieft rijd niet met de auto of motor op het
grasveld. Dit stoort de bezoekers van onze
camping, bovendien is het niet goed voor het gras.
U kunt uw voertuig langs de weg parkeren, omdat
de straat niet erg breed is willen wij u vragen zo te
parkeren dat het verkeer niet gestremd wordt.
Ontbijtbroodjes service
Tijdens de hoogseizoen kunt u uw ontbijtbroodjes
op de voorgaande dag tot 21 uur aan de receptie
bestellen. De bakker brengt de broodjes tot op zijn
laatst 8:00 uur ’s morgens. U kunt de broodjes
dan bij de receptie afhalen. Een actuele prijslijst is
aan de receptie verkrijgbaar.
Stroom
Indien u stroom nodig heeft, meld u dan bij de
receptie. Voor een vast bedrag per nacht krijgt u
dan stroom. De prijs kunt u ontnemen aan de
actuele prijslijst.
Recyclebare afvalstoffen/ afval / oud glas
Achter het Sanitairgebouw bevinden zich onze
afvalcontainers. Er is een container voor
recyclebare stoffen (“grüner Punkt”), papier en
overig afval. De glasbak bevindt zich aan de
overkant van de straat, tegenover de inrit van de
camping.

Noodgevallen
In noodgevallen kunt u het noodnummer 112
bellen voor ambulance en brandweer. De politie
bereikt u via het telefoonnummer 110.

Vrije tijd? Een aantal ideeën..
Vissen
Vergunningen om in de Neckar te mogen vissen
kunt u aan de receptie verkrijgen. U moet echter
in het bezit zijn van een “Angelschein” zijn.
Met de bus naar het “Städle”
De dichtstbijzijnde bushalte voor het openbaar
vervoer bevindt zich in de directe omgeving van de
“Rappenberghalde”. Lijn 6 (Rappenberg/Busstation) brengt u naar het treinstation.
Fietsverhuur / tafeltennis (ping-pong)
De camping heeft beschikking over een
fietsverhuur (next bike). Ook is er beschikking
over een tafeltennistafel. Informaties krijgt u aan
de receptie.
Restaurant
De “campingklause” biedt lekkere huisgemaakte
Schwäbische specialiteiten. Het menu kunt u
vinden op internet of in de showkast.
Openingstijden: di tot vr 17-22 uur + sa/so 1722:30 uur. Kom eens langs!
Barbecue
Op de camping is een barbecue plaats. Wanneer u
een barbecue wilt houden, geef dit alstublieft even
bij de receptie aan.

Zwemmen – openbaar buitenzwembad
Aan de andere kant van de Neckar bevindt zich
het Tübinger Freibad. Voor onze gasten zijn
kaarten met korting aan de receptie verkrijgbaar.
Te voet…
… bereikt u in ca. 15-20 minuten de oude
binnenstad
van
Tübingen.
Naast
vele
bezienswaardigheden die u hier kunt ontdekken,
biedt Tübingen ook mogelijkheden om te
winkelen. Vele leuke winkels en gezellige
restaurants wachten op u! Een kaart van de stad is
verkrijgbaar bij de receptie.
Openbare stadsrondleidingen
Openbare rondleidingen beginnen dagelijks om
14:30 uur in de voorkant van het VVV-kantoor.
Rondleidingen in het Engels worden gehouden op
zaterdag om 11 uur. Tickets zijn verkrijgbaar bij de
receptie.
Openbare punter boottochten
... zijn er altijd op zaterdag en zondag (Pasen tot
einde september) om 13:00 uur vanaf pier “Hölder
linturm”. Tickets zijn verkrijgbaar in het Tourist &
Ticket Center op de Neckarbrug.
Toeristische Informatie
Graag informeren wij u over nog meer
mogelijkheden uw vrije tijd te besteden in en om
Tübingen. Het Tourist & Ticket Center van de
“Verkehrsverein” vindt u aan de brug over de
Neckar, Tel: (07071) 9136-0. Hier krijgt u tips en
infos voor uw verblijf in Tübingen, een grote keuze
aan fiets en wandel kaarten, souvenirs en veel
meer is hier verkrijgbaar.

Wij wensen u een prettig verblijf en
een mooie vakantie.
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