Tarieven kamperen 2022

Tarieven per nacht
Basisplaats: voor max. 2 personen, 1 kampeermiddel, 1 vervoermiddel, 6 amp. stroom,
douche, warm water en excl. toeristenbelasting
Basisplaats
Basispaats min. 14 overnachtingen*
Toeristenbelasting per persoon vanaf 14 jaar

€ 20.00
€ 18.00
€ 1.70

* alleen in de periodes 15 maart-22 april , 8 juni-8 juli, 1 september-31 oktober

Pasen
Vrijdag-maandag

€

60.00 excl. toeristenbelasting

Hemelvaart en Pinksteren

€ 250.00 excl. toeristenbelasting
Alleen te boeken als arrangement met als aankomst woensdag 25 mei en vertrek maandag
6 juni. Bij latere aankomst of eerder vertrek blijft de prijs hetzelfde.

Bij te boeken
-

volwassene
toeristenbelasting vanaf 14 jaar
kinderen 2-13 jaar
bijzettent (max. 1 koepeltentje)
2e auto of motor
hond, aanlijnen verplicht
visite per persoon altijd in overleg

€
€
€
€
€
€
€

4.75
1.70
3.50
2.30
1.50
1.50
1.50

Goed om te weten
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

•

Iedere plek heeft 6 amp. stroom
We zijn open van 15 maart - 31 oktober mits de weersomstandigheden dit toelaten,
informeer even
Gratis wifi op hele camping om uw mail te checken of het laatste nieuws te lezen
Mooie vlonders voor onder de (voor)tent of luifel
4 Douches zonder gebruik van muntjes, 4 toiletten met wc papier, 4 wasbakken met
handdoeken en zeep, 3 afwastafels, een babybadje met aankleedkussen en een chemisch
toilet
2 Watertappunten op de camping verdeeld
Gratis gebruik gezamenlijke koelkast/diepvries en magnetron
Wasmachine en droger tegen betaling
Hond is welkom (€ 1.50 per nacht) mits aangelijnd
Meivakantie en de zomervakantie kunnen alleen per hele week gereserveerd worden
Reserveringen korter dan 4 nachten kunt u pas 2 weken voor aankomstdatum reserveren
Onze camping is alleen geschikt voor klein VW camperbusjes, helaas niet voor campers
Het stoken van hout of open vuur is helaas niet toegestaan

Aankomst en vertrek
Aankomst mogelijk tussen 13.00 - 19.00 uur, behalve op zondag, dan mag u tot 16.00 uur
aankomen.
Op woensdag is helaas geen aankomst mogelijk
Vertrek uiterlijk 12.00 uur
Vertrek na 12.00 uur € 15.00, dit kan in overleg met ons de dag voor vertrek, soms kan het
maar meestal helaas niet
Voorkeurswensen
Voorkeurswensen mag u aangeven vanaf min. 7 overnachtingen, we proberen met uw
wensen rekening te houden, maar we kunnen u helaas niks beloven
Annuleren

Aan annuleren zijn altijd kosten verbonden. Ongeacht de reden. We raden u daarom aan altijd
een annuleringsverzekering af te sluiten. Kosten die niet door de verzekering worden vergoed,
zijn voor uw eigen rekening.
•
•
•

Voor annuleren tot 4 weken voor aankomst: 20% van het gereserveerde bedrag
Voor annuleren korter dan 4 weken voor aankomst: € 15.00 per gereserveerde nacht
Bij vroegtijdig vertrek als u bij ons bent wordt het volledige overnachtingstarief in rekening
gebracht

