Kamperen 2020
Korte arrangementen
Weekend (buiten schoolvakanties en feestdagen van vrijdag tot zondag 18.00 uur)
Meivakantie kort
24 april – 3 mei (officiële vakantie)
Pasen tot en met de meivakantie
9 april – 3 mei
Pasen
9 april – 13 april
Voorjaars feestdagen arrangement
9 april – 1 juni (Pasen, H & P)
Meimaand
24 april – 1 juni (H & P)
Hemelvaart
20 mei –24 mei
(voor 2 personen, extra persoon meer 24,00 euro)
Pinksteren
29 mei – 1 juni
(2 personen, extra persoon meer 18,00 euro)
Hemelvaart en Pinksteren
20 mei – 1 juni (25 – 29 mei onbewoond)
(2 personen, extra persoon meer 35,00 euro)
Juni
3 juni – 3 juli
Week
april, mei, juni of september*
(* uitgez. schoolvakanties en feestdagen)

Standaard

Comfort

50,00
245,00
385,00
85,00
645,00
545,00
145,00

60,00
265,00
410,00
95,00
695,00
585,00
160,00

110,00

120,00

255,00

280,00

285,00
105,00

305,00
115,00

Alle arrangementen op basis van het eigen gezin (tot en met 5 personen) (uitgezonderd Hemelvaart en Pinksteren)
en inclusief toeristenbelasting, afvalheffing en elektra, auto op de plaats, bijzettentje

Lange arrangementen
Beperkt beschikbaar
Alle arrangementen op basis van het eigen gezin (tot en met 5 personen) en inclusief toeristenbelasting, afvalheffing
en 200 kwh elektra (0,35 ct per extra gebruikte Kwh)
Voorseizoen lang

3 april – 3 juli

Voorseizoen kort

24 april – 3 juli

840,00 euro standaard plaats
885,00 euro comfort plaats
755,00 standaard plaats
785,00 comfort plaats

Zomer-Gezins arrangementen
Alle arrangementen op basis van het eigen gezin (tot en met 4 personen) en inclusief toeristenbelasting, afvalheffing
en elektra. Geldig in de periode van 4 juli tot 29 augustus 2020.
Standaard
Comfort
Twee weken naar keuze kamperen in de zomervakantie
570,00
610,00
Drie weken naar keuze kamperen in de zomervakantie
775,00
815,00
Extra aanbieding ! Komt u van 4 – 18 juli of van 15 – 29 augustus kamperen dan ontvangt u 10 % korting op het
zomer-gezinsarrangement.

Ons recreatieteam is aanwezig in de meivakantie, met hemelvaart en pinksteren en in de zomervakantie.

Nachttarieven
Laagseizoen
Geldig in de maanden april, mei, juni en september buiten de schoolvakanties en speciale feestdagen
per nacht
standaard plaatsen
comfortplaatsen
2 personen
20,50
22,50
extra personen 6,00 euro per nacht inclusief toeristenbelasting (1,10 euro p.p.p.n.)

Hoogseizoen
2 personen
3 personen
4 personen
5 personen

per nacht
standaard plaatsen
32,00
38,00
44,00
50,00

comfortplaatsen
34,75
40,75
46,75
52,75

Onze tarieven zijn inclusief:
-toeristenbelasting (1,10 p.p.p.n.)
-elektra
-water
-auto bij de plek
-bijzettentje
-afvalheffing
Extra’s:
- Logé’ s per nacht
- Kinderen tot 2 jaar
- Bijzettentje
- Reserveringskosten
- Hond
- Douchen en warm water

6,00 per nacht
gratis
gratis
7,00 euro per boeking
3,00 per dag (max. 2 per plaats)

Betaling
100,00 euro per week vooruitbetaling bij reservering, restant voor aankomst te voldoen.
Wij raden u aan een annuleringsverzekering af te sluiten omdat wij de Recron Voorwaarden hanteren.

Luxe safaritenten – Glamping
Luxe 6-persoons tenten, compleet ingericht met box-spring, eigen toilet en wastafel. Overdekt terras met loungeset.
Douchen is bij de prijs inbegrepen. Deze safaritenten bevinden zich op P 2, P 3 en P 4.
Tarieven
Pasen
Meivakantie kort
Hemelvaart
Pinksteren

9 april – 13 april
24 april – 3 mei
20 – 24 mei
29 mei – 1 juni

Tarieven in de volgende periodes:
(uitgezonderd de arrangementperiodes)
Week
3 april tot 4 juli
325,00 euro
4 juli tot 15 augustus
735,00 euro
15 augustus tot 22 augustus 615,00 euro
22 tot 29 augustus
550,00 euro
29 augustus tot 30 september 325,00 euro

247,50 euro
435,00 euro (officiële meivakantie)
325,00 euro
270,00 euro

Weekend/Midweek
200,00 euro
200,00 euro

Week = zaterdag 15.00 uur aankomst tot zaterdag 10.00 uur vertrek
Weekend = vrijdag 15.00 uur aankomst tot maandag 11.00 uur vertrek
Prijzen zijn exclusief:
Borg
Eindschoonmaak
Linnenpakket p.p.

100,00 euro
25,00 euro (verplicht)
7,00 euro (verplicht)

Luxe 4-persoons tenten, compleet ingericht met box-spring, eigen toilet en wastafel. Overdekt terras met loungeset.
Douchen is bij de prijs inbegrepen. Deze safaritenten bevinden zich naast W 18 en W 19.
Tarieven
Pasen
Meivakantie kort
Hemelvaart
Pinksteren

9 april – 13 april
24 april – 3 mei
20 – 24 mei
29 mei – 1 juni

Tarieven in de volgende periodes:
(uitgezonderd de arrangementperiodes)
Week
3 april tot 4 juli
305,00 euro
4 juli tot 15 augustus
710,00 euro
15 augustus tot 22 augustus 580,00 euro
22 tot 29 augustus
515,00 euro
29 augustus tot 30 september 305,00 euro
Prijzen zijn exclusief:
Borg
Eindschoonmaak
Linnenpakket p.p.

100,00 euro
25,00 euro (verplicht)
7,00 euro (verplicht

225,00 euro
385,00 euro (officiële meivakantie)
290,00 euro
235,00 euro

Weekend/Midweek
185,00 euro
185,00 euro

Chalet
Luxe chalets, ingericht voor 5 personen. (op de plattegrond A 1, A2 en A3)
Geen huisdieren toegestaan
Tarieven
Pasen
Meivakantie kort
Hemelvaart
Pinksteren

9 april – 13 april
24 april – 3 mei
20– 24 mei
29 – 1 juni

270,00 euro
425,00 euro (officiële meivakantie)
410,00 euro
300,00 euro

Tarieven in de volgende periodes:
(uitgezonderd de arrangementperiodes)

3 april tot 4 juli
4 juli tot 15 augustus
15 augustus tot 22 augustus
22 tot 29 augustus
29 augustus tot 30 september

Week
405,00 euro
835,00 euro
715,00 euro
450,00 euro
425,00 euro

Weekend/Midweek
200,00 euro
200,00 euro

Week = zaterdag 15.00 uur aankomst tot zaterdag 10.00 uur vertrek
Weekend = vrijdag 15.00 uur aankomst tot maandag 11.00 uur vertrek
Prijzen zijn exclusief:
Borg
Eindschoonmaak
Linnenpakket

100,00 euro
30,00 euro (verplicht)
7,00 euro (verplicht)

