KAMPEERTARIEVEN 2022
Kampgeld per overnachting, vertrek voor 11.00 uur.
* plaats incl kampeermiddel, 2 pers, 6 amp electra (één bijzettent en één vervoermiddel)
* Comfortplaats, incl. kampeermiddel, 2 pers, 10 amp electra, wateraansluiting en Cai
* per persoon, meer dan 2 (tot 3 jaar gratis)
* per huisdier (max. 2 per plaats)
* per huisdier bezoeker of logé (max. 2 per plaats)
* bezoekers (zonder overnachting)
* toeristenbelasting per persoon per nacht vanaf 6 jaar
* logé van 3 - 6 jaar (p.p.p.n.)
* logé vanaf 6 jaar (p.p.p.n.)
* tweede en volgende auto op camping en/of parkeerplaats
* tweede (=maximaal) bijzettent
* douchemunt voor 5 minuten warm water
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27,50
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0,80

TARIEVEN HOOGSEIZOEN
Van 09/07/22 tot 20/08/22 wordt er een vakprijs berekend van € 35,50 voor een gewone plaats
en € 39,50 voor een comfortplaats, deze prijs is exclusief toeristenbelasting en event huisdieren,
maar inclusief stroom en 2 personen.(Comfortplaats ook incl water, afvoer en centrale antenne aansluiting)
TARIEVEN MEIVAKANTIE
In de periode van 29/4/22 tot 8/5/22 hanteren wij het tarief van € 27,50 voor een gewone plaats en € 31,50 voor
een comfortplaats, deze prijs is excl. toeristenbelasting en eventuele huisdieren.
Maar incl. stroom en 2 personen. (comfortplaats ook incl. water, afvoer en cai.)
KORTING EN ARRANGEMENTEN TOERISTISCHE PLAATSEN
* Tijdens het voor- en naseizoen (tot 02/07 en na 27/08/22) geven wij een korting van 25% excl. toeristenbelasting.
Met uitzondering van de mei (29/04-8/5/22) en hepi vakantie (25/05 tot 6/6/22)
* Kortingskaarten
(Gewone plaats)
€
20,00
U kunt hiervan gebruik maken van 01/04 tot 29/04 , 09/05 tot 25/05 ,07/06 tot 02/07 en tot
slot van 27/08 tot 01/10/22.
(Toeslag Comfortplek/ nacht)
€
3,00
Dit geldt alleen als u in het bezit bent van een geldige 2021 ACSI/Anwb Key Card of ADAC Gold Card
Incl 2 pers, elektra, max. 1 hond en 2 douchemunten, excl. toerbel.(Niet in combinatie met andere kortingen)
* Hemelvaart (minimale boeking 3 nachten)
26/05-29/05/22
25/05-29/05/22
Gewone Plaats
€ 125,00
€
145,00
Comfortplaats
€ 140,00
€
165,00
* Pinksteren (minimale boeking 2 nachten)
04/06-06/06/22
03/06-06/06/22
Gewone Plaats
€ 95,00
€
115,00
Comfortplaats
€ 105,00
€
125,00
* Hepi-arrangement
25/05 - 06/06/22 (volledig bewoond)
Gewone Plaats
€
345,00
Comfortplaats
€
395,00
25/05 - 06/06/22 (onbewoond: 29/05 -03/06)
Gewone Plaats
€
260,00
Comfortplaats
€
290,00
Aankomst kampeer arrang vanaf 13.00 uur, vertrek tot 18.00 uur, arrangementen zijn excl toeristen belasting.
Hemelvaart & Pinksteren uitsluitend te reserveren volgens bovenstaande arrangementen.
Vaste Plaatsen, seizoenplaatsen, kampeerarrangementen en huur sta-caravans / appartementen.
Meer info? Raadpleeg onze website of loop even binnen bij onze receptie, wij informeren u gaarne.
SLAGBOOM
De camping wordt afgesloten d.m.v een automatische slagboom. Wanneer u zich komt inschrijven
ontvangt u een pas waarmee u de boom kunt bedienen. Houd derhalve rekening met de openingstijden van de receptie wanneer u aankomt op de camping.
OPENINGSTIJDEN RECEPTIE

VOOR- EN NASEIZOEN

HOOGSEIZOEN

Maandag t/m Zaterdag

Maandag t/m zaterdag

09.00 - 12.30 uur
Lunchpauze: 12.30 - 13.00 uur
13.00 - 17.00 uur
Zondag
10.00 - 12.30 uur
Zondagmiddag gesloten !

Zondag

09.00 - 12.30 uur
Lunchpauze: 12.30 - 13.00 uur
13.00 - 17.00 uur
10.00 - 12.30 uur
Lunchpauze: 12.30 - 13.00 uur
13.00 - 17.00 uur

