Genieten aan zee...
Tarieven Lang verblijf 2021
Prijzen inclusief onbeperkt gebruik van ons zwembad tijdens de openingstijden, alsmede het gebruik
van de overige voorzieningen.
Gratis douche’s, warm water en kabel TV (digitale kabel tv: DvbT)

Arrangement :

Kampeer
plaats

Kampeer
Plus

Comfort
plaats

Lente

1/3 - 26/5

845,00

895,00

1030,00

Lente Lang

1/3 - 11/7

1275,00

1375,00

1425,00

Voor - Na seizoen 1/3 - 11/7

1575,00

1680,00

1880,00

650,00

650,00

680,00

2470,00

2600,00

2770,00

1/9 - 2/11

Herfst

1/9 - 1/12

Seizoen 2021

13/3 - 02/11

Reserveringskosten € 10,00
Elektra per kWh € 0,45 | 16A
* Plaatsen beperkt beschikbaar. Op aanvraag sturen we u een lijstje met vrije plaatsen. Voor
deze arrangementen gelden speciale voorwaarden op verzoek sturen we die op.

De prijzen zijn exclusief toeristenbelasting, voor de
arrangementen gelden de zgn. forfaitaire tarieven.
Lente

€ 119,72

Lente lang

€ 148,04

Herfst

€

Seizoen 2020 (A Forfait)

€ 268,64

93.44

Voor uw hond betaald u voor de Lente € 150.00
Lente lang € 150.00 Herfst € 75,00
Seizoen 2021 € 185,00 per hond.

Gebruik douche = Gratis
Gebruik Wifi = Gratis

Gebruik warm afwaswater = Gratis
Gebruik zwembad = Gratis

Voorwaarden arrangementen:
Arrangementen zijn voor het gebruik van het eigen gezin.
Komen niet thuiswonende gezinsleden, familie, kennissen of verhuurd u de
caravan dan betalen zij het tarief van 6,00 per persoon per nacht
+ toeristenbelasting € 1,46 p.p.p.n
Alle overige extra’s volgens dagtarief.
Vooruitbetaling bij reservering
50% van de verschuldigde kosten binnen 21 dagen na ontvangst van de
bevestiging. Het restant is verschuldigd 25 dagen voor aankomst .

Honden:
Op onze camping worden beperkt
honden toegelaten, we laten per
plaats 1 middel tot grote hond of 2
kleine hondjes toe.
Op enkele velden laten we
geen honden toe.
Enkele honden rassen kunnen wij
helaas niet toelaten: Dobbermann,
Staffords, Pitbullachtigen,
Rottweilers, enz.

Deze prijslijst is met grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. Wij zijn echter niet
aansprakelijk voor de gevolgen van drukfouten en kleine tekstafwijkingen. Wij behouden ons het recht om gedurende het seizoen 2021
onze prijzen, aanbiedingen, accommodaties en voorwaarden te wijzigen.
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