
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    18  – 22 april   240,00 euro 
Meivakantie kort  26 april – 5 mei   420,00 euro (officiële meivakantie) 
Meivakantie Lang  19 april – 5 mei   745,00 euro (incl. pasen) 
Hemelvaart   29 mei  – 2 juni   315,00 euro 
Pinksteren   7 – 10 juni   260,00 euro 
  
Tarieven in de volgende periodes: 
(uitgezonderd de arrangementperiodes) 
    Week    Weekend/Midweek 
6 april tot 6 juli   375,00 euro   200,00 euro 
6 juli tot 13 juli   595,00 euro   - 
13 juli tot 24 augustus  715,00 euro   - 
24 tot 31 augustus  535,00 euro   - 
31 augustus tot 30 september 315,00 euro   205,00 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    100,00 euro 
Eindschoonmaak  25,00 euro (verplicht) 
Linnenpakket p.p.    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 op W 

 
Tarieven 
Pasen    18 – 22 april   220,00 euro 
Meivakantie kort  26 april – 5 mei   390,00 euro (officiële meivakantie) 
Meivakantie Lang  19 april – 5 mei   700,00 euro (incl. hemelvaart) 
Hemelvaart   29 mei  – 2 juni   285,00 euro 
Pinksteren   7 – 10 juni   240,00 euro 
  
Tarieven in de volgende periodes: 
(uitgezonderd de arrangementperiodes) 
    Week    Weekend 
6 april tot 6 juli   355,00 euro   185,00 euro 
6 juli tot 13 juli   565,00 euro   - 
13 juli tot 24 augustus  690,00 euro   - 
24 tot 31 augustus  500,00 euro   - 
31 augustus  tot 30 september 280,00 euro   185,00 euro 
 
Prijzen zijn exclusief: 
Borg    100,00 euro 
Eindschoonmaak  25,00 euro (verplicht) 
Linnenpakket p.p.    7,00 euro (verplicht 
 


