Stellpladser i TYSKLAND
(Her optages dine indberetninger - oplysninger med forbehold og uden ansvar)

Brennerpasset

Italiensk side

Klik på kortet for forstørrelse

Til europæisk regionsoversigt
Til oversigt over andre stellpladser
E-mail:
ingen

Tlf. ingen

Hjemmeside:
ingen

BESKRIVELSE:
Autohof, 2 km på den italienske side af passet. Prisgunstig overnatning på bevogtet
plads med spise- og badmulighed på det tilsluttede hotel. Særskilt afdeling for combi
camps, autocampere og campingvogne, så der er garanteret ro for støj fra lastbiler og
busser.
Hans Duggen

Ingen oplysninger om WI-FI.

Campingvogn:

Ved Quick-stop. ikke aktuel, næsten alle rejser videre alligevel efter 1 nat.
Opsyn: fra lejrchef ved indkørsel, nattevagter fra vagtselskab.
Helårsåben: ja

Evt. Periode: - - - - -

Kreditkort eller automatbetaling?: manuel, ved bom og ved indkørsel.

www.campisternes-rejseportal.eu – hjælper altid gerne
Adresse: Zona Artigianale, 10, 39040 Campo di Trens, Südtyrol.

GPS (dec.): 46.88062, 11.43877

Højde o.h.:
948 m

GPS (gr.): 46° 52'
50.24'' N, 11° 26'
19.58'' E

Udseende: Det er fladt terræn på asfalt. Der er pladser med og
uden skygge.

Kapacitet: 100
enheder

Er der kollektiv transportmiddel?

nej

Plusser: Stille og rolig plads. Alle er rejsetrætte og der er ingen nattestøj, da lastbiler
ikke har adgang.
Minusser: lidt langt at gå til servicefaciliteter.
Transitegnethed:

Faktaruden:

ja

(klik på ikon for nærmere info)
Mulighed for lange campingbiler: ja
Husdyr tilladt: ja
WC / brusebad: ja
Afstand til indkøb: 200 m
Affaldscontainer: ja

Vaskeri m/u tørretumbler: nej
Bortskaffelse gråvand: ja
Tankning af ferskvand: ja
Strømstander: ja, 16 A.
Udslagskumme (kemi toilet): ja
Tankstation: 200 m
Andet: der kan ikke bestilles morgenbrød,
men man kan få morgenmad på hotellet.
Pris 2017: 15€
Priser afgives med forbehold af forandringer.
Meddel venligst disse til:
redaktion@campisternes-rejseportal.eu
Tilkørselsforhold: asfalt hele vejen

Seværdigheder: - - - - Alm. vurdering: Et bekvemt sted på alle på langfart, man sover stille og roligt og støjen
fra motorvejen er ikke påtrængende, da der ikke køres særlig stærkt, grundet terrænet og
nærliggende grænse.

Rejsevejledning: (klik på link for rutevejledning):
1797 km fra Oslo,
1200 km fra København
1120 km fra Sønderjyske Motorvej Padborg
1845 km fra Stockholm
Afstande over vand med færge(r) er inkluderet totaldistancen
Afstanden er udmålt på Google-maps, og skal opfattes som vejledende. Reelle afstande

kan afvige herfra.

Siden oprettet eller opdateret den 03. april 2018 . Data er indført som gældende denne dag.
Redaktionen påtager sig intet ansvar for fejl eller ikke indberettede data, men retter/tilføjer gerne efter
meddelelse herom. Kritiske udtalelser er ikke nødvendigvis redaktionens.

Fotos: ( kan forstørres ved at klikke på dem)
Fotos er fra stellpladsen og/eller nærmere omgivelser - tekster på forstørrelser kan forekomme

alle fotos og film copyright www.campisternes-rejseportal.eu ,googlemaps (3), Hans Duggen (1), Labbys (2).

Dine billeder kan også komme på "lystavlen" her. mail dem her

