
2021 TARIEVEN
Staanplaats

Verhuur
Diensten

Openingsperiode: vrijdag 30 april tot en met zondag 26 september 2021

Onze camping is lid van de vereniging La Via Natura



Staanplaats TARIEVEN per Nacht
Aankomst 14U – Vertrek 12U

30/4►2/7 3/7►9/7 10/7►20/8 21/8►27/8 28/8►26/9

WELKOM Fietser & Wandelaar

1 persoon te voet of met de fiets
900 1200 1400 1200 900

PAKKET staanplaats

2 personen + 1 auto 1500 2000 2300 2000 1500

Extra mensen 400 550 650 550 400

Kind < 7 250 400 500 400 250

Baby < 2 Gratis Gratis Gratis Gratis Gratis

Huisdier Gratis 250 250 250 Gratis

* Gratis toegang of activiteit voor één persoon bij een van onze partners

Elektriciteit: 4€ (6A) / 5€ (10A)
Plan om een adapter met 30m verlenging mee te nemen

Onze Opties per nacht

Laagseizoen Aanbieding 30/4►2/7 & 28/8►26/9

Partner Korting: -20% on Pakket + elektriciteit = 16€ per nacht
Op vertoon van de partnerkaart (VIA NATURA, ACSI, ANWB, ADAC)

Reserveringskosten: gratis
Aanbevolen tussen 11/7►21/8

Reservering

Koelkast: 5€

Alleen bij boeking, beperkte beschikbaarheid

Extra tent: gratis
Max 6 mensen per plaats

Ice: gratis, zelfbediening
Zet neer / Verwijder uw blokken in een vriezer (zelfbediening)

Adapter: gratis
Borgsom 20€, beperkte hoeveelheid

Speciale Aanbieding
Early Booking: 10 gratis inzendingen* te winnen
Nieuwe reservering van minimaal 7 dagen vóór 31/01/2021

Lang Verblijf Korting: -20% on Pakket + elektriciteit = 16€ per nacht
Voor elk verblijf van 10 nachten (niet cumuleerbaar met de Partner Korting)

Staanplaats kiezen: gratis
Persoonlijke assistentie op aanvraag



* Tarief per nacht van 30/4 tot 02/07 en van 28/8 tot 26/9: raadpleeg onze reserveringswebsite voor de volledige prijslijst.

** Ontdekkingsmand met lokale producten om te proeven (eten en drinken), beschikbaar bij uw aankomst in uw huuraccommodatie.

Laagseizoen Aanbieding 30/4►2/7 & 28/8►26/9

Onze Opties per nacht

Schoonmaak: 60€

Eindschoonmaakkosten

Lakenverhuur: 12€ eenvoudig bed / 16€ dubbelbed
De set bevat lakens en kussenslopen

Reserveringkosten: gratis
Het hele jaar door aanbevolen voor verhuur

Reservering Borgsom
Verhuur: 60€ per verblijf
Contant, te betalen bij aankomst

Duo Verblijf: -10% op uw verblijf
Verblijf voor 2 personen, vanaf 2 nachten

Speciale Anbieding
Early Bird: fijnproeversmand** aangeboden
Voor alle nieuwe reserveringen gemaakt vóór 31/01/2021

Verhuur TARIEVEN per Week of per Nacht*
Aankomst 16U – Vertrek 10U



Extra auto: 2€

Parkeren op externe parkeerplaats

Opties per verblijf

Toeristen Belasting

Babybed: gratis
Gelimiteerde beschikbaarheid

Aanbetaling: 30% bij reservering
Bankoverschrijving, CB

Belasting: 0,66€ per pers./nacht
Vanaf 18 jaar oud

Kinderstoel : gratis
Gelimiteerde beschikbaarheid

WIFI: gratis / onbeperkt / veilig
Terras-bar-restaurant

Opties per nacht

Opties, Diensten & Activiteiten voor staanplaats en verhuur

Beschikbare Diensten

Wasmachine: 5€

Munten verkrijgbaar bij de receptie

Dryer: 4€

Munten verkrijgbaar bij de receptie

Wastabletten: 0,50€

Verkrijgbaar bij de receptie

Bibliotheek: verschillende talen (FR/NL/EN)
Beschikbaar in het restaurant, zelfbediening

Bordspellen: zelfbediening
Verkrijgbaar in het restaurant

Tuin: gratis, zelfbediening
Biologische moestuin op de camping

Reservering

Activiteiten & animaties gratis

Wandelingen / fietsen: kaart om te lenen
Kaarten op zelfbediening + persoonlijke assistentie

Kinderanimatie: kinderanimator in de zomer
Voor alle leeftijden, meertalige animatie (FR/NL/EN)

Droogrek: gratis
Dichtbij het sanitair

Rackets, ballen: zelfbediening
Veel spellen beschikbaar bij de receptie

Speeltuin: jeu de boules, tafeltennis
Dichtbij het restaurant

Uitstapjes: kortingen op partnerattracties
Dierenparken, grotten, kano: volledige lijst bij de receptie

Uitstapjes en buitenactiviteiten

Creatieve hobby : zelfbediening
Tekenen, kleuren en anderen: verkrijgbaar in het restaurant

Fietsverhuur: beschikbaar op de camping
Halve dag, hele dag, weekend pakketten

Uitstap Advies: persoonlijke assistentie
Om u te helpen het beste uitje te kiezen

Eenvoudige gast: gratis
Op voorafgaand verzoek

Opties per persoon

Halfpension: neem contact met ons op* 
Ontbijt + diner

Ontbijt: 650€

Compleet ontbijt

Picknicklunch: neem contact met ons op*
Te definiëren volgens uw wensen

* Alleen Laagseizoen

Strijkplank: gratis
Op aanvraag bij de receptie

Speeltuin voor kinderen
Beschikbaar in de buurt van terras

Fitness parcours
Voor alle leeftijden

Lening of autoverhuur: neem contact met ons op

Elektrische auto (ZE = null CO2 uitstoot)

Gast voor de dag: 2€ per persoon
Met gebruik van diensten (zwembad, douche)

ZE


