Tarieven 2018

kamperen

TARIEVEN
KAMPEREN

Kampeerplaatsen per nacht
(inclusief 2 personen)		

Kampeerplaats

Trekkerplaats

Laagseizoen

23 mrt tot 30 mrt

€ 18,00 		

€ 9,00

Personentarief, inclusief 1 douchepunt*, kind > 2 jaar

€ 4,00 p.p.p.n.

Pasen

30 maart tot 03 april

€ 21,00 		

€ 11,00

Toeristenbelasting		

€ 1,45 p.p.p.n.

Laagseizoen

03 april tot 20 april

€ 18,00 		

€ 9,00

Reserveringskosten via internet		

€ 8,50 per boeking

Meivakantie

20 april tot 07 mei

€ 21,00 		

€ 11,00

Reserveringskosten via telefoon

€ 17,50 per boeking

Hemelvaart

07 mei tot 14 mei		

Borg slagboomsleutel		

€ 27,00

Laagseizoen

14 mei tot 18 mei

Pinksteren

18 mei tot 22 mei		

Laagseizoen

22 mei tot 06 juli

€ 18,00 		

€ 9,00

Wifitickets		

Vanaf € 5,00

Hoogseizoen

06 juli tot 20 juli

€ 26,00 		

€ 14,00

Reserveren op maat		

€ 10,00 per boeking

Topseizoen

20 juli tot 24 aug

€ 27,00 		

€ 15,00

Wijzigingskosten reservering		

€ 12,00 per boeking

Hoogseizoen

24 aug tot 07 sept

€ 26,00 		

€ 14,00

Hond per dag 		

€ 2,00 p.h.p.n.

Laagseizoen

07 sept tot 12 okt

€ 18,00 		

€ 9,00

Douchemunten		

€ 1,00 per 5 minuten douchen

Herfstvakantie

12 okt tot 29 okt

€ 21,00		

€ 11,00

Vuilniszak		

€ 1,50

Wasmunt		

€ 4,50

Droogmunt		

€ 0,50 per 20 min.

Verlenging op vertrekdag tot 19:00 (alleen mogelijk
in laagseizoen indien plaats beschikbaar)

€ 15,00 per boeking

Annuleringskosten		

Volgens Recronvoorwaarden

Arrangementsprijs

€ 18,00 		

Kampeerplaats

Paasweekend (4 nachten)

30 maart tot 03 april

€ 75,00

Meivakantie (7 nachten)

28 april tot 05 mei

€ 132,00

Hemelvaartweekend (5 nachten)

09 mei tot 14 mei

€ 120,00

Pinksterweekend (4 nachten)

18 mei tot 22 mei

€ 96,00

Hemelvaart + Pinksteren (13 nachten)

09 mei tot 22 mei

€ 245,00

Bijkomende kosten

€ 9,00
Arrangementsprijs

Arrangementen*
(inclusief 2 personen)		

(max. 2 nachten)

* Informeer naar onze aantrekkelijke seizoensarrangementen
Kampeerplaatsen zijn voor maximaal 6 personen (persoonsgebonden) en inclusief een kampeermiddel, bijzettentje (maximaal 5 m²) één auto en
onbeperkt toegang tot alle faciliteiten.
Op kampeerplaatsen zijn maximaal twee honden toegestaan. Honden dienen te allen tijde kort te zijn aangelijnd en zijn toegestaan op de
camping en op het buitenterras van de horeca. Honden zijn niet toegestaan bij het zwembad, in de horeca en in de speeltuin!
De openingstijden van de aangeboden faciliteiten variëren naar gelang het seizoen. Op onze website vindt u een kalender met de actuele
openingstijden van o.a. de receptie, horeca, en het zwembad.

Optionele kosten

* Restitutie of verrekening van douchemunten is niet mogelijk.

Bezoek en logees
Kinderen 0 tot 2 jaar		

Gratis

Kinderen vanaf 2 jaar		

€ 2,00 p.p.

Volwassenen		

€ 2,00 p.p.

Hond per dag		

€ 2,00 p.h.

Logétarief		

€ 6,00 p.p.p.n.

Toeristenbelasting logé		

€ 1,45 p.p.p.n.

De informatie in deze prijslijst is met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Zet- en drukfouten of kennelijke vergissingen zijn niet bindend.

