APPARTEMENTEN:
Aantal personen
2 personen
4 personen
6 personen

Prijslijst 2018 Weekend
Laagseizoen
Middenseizoen
€ 185.00
€ 235.00
€ 210.00
€ 260.00
€ 265.00
€ 350.00

Hoogseizoen
n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.

Aantal personen
2 personen
4 personen
6 personen

Prijslijst 2018 Midweek
Laagseizoen
Middenseizoen
€ 170.00
€ 215.00
€ 190.00
€ 230.00
€ 245.00
€ 315.00

Hoogseizoen
n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.

Aantal personen
2 personen
4 personen
6 personen

Prijslijst 2018
Laagseizoen
€ 260.00
€ 295.00
€ 350.00

Hoogseizoen
€ 390.00
€ 450.00
€ 510.00

Hele weken
Middenseizoen
€ 320.00
€ 395.00
€ 450.00

De prijzen zijn incl. stroom, gas, water en eindschoonmaak. Veranderingen voorbehouden en onder
voorbehoud van typefouten.

Laagseizoen: Januari, Februari, Maart, November en December.
Middenseizoen: April, Mei, Juni, September en Oktober.
Hoogseizoen: Juli en Augustus.
Bovendien gelden voor alle bijzondere dagen de prijzen van het hoogseizoen:
Krokusvakantie, Pasen, meivakantie,Hemelvaart, Pinksteren, herfstvakantie en kerstvakantie.
De exacte datums zijn op aanvraag.
Bijkomende kosten/borgsom:
Toeristenbelasting: € 1,35 per persoon per nacht vanaf 14 jaar.
Huisdieren: € 2,50 per huisdier per nacht
Borgsom: € 50.00. Dit bedrag wordt( als alles in orde is) teruggestort op uw rekening.
Reserveringskosten: € 3,50 per reservering
Bedlinnen: € 7,50 per persoon (huren bedlinnen verplicht)
Handdoeken en keukenlinnen kunt u zelf meebrengen, tevens is er de mogelijkheid om deze bij ons
te huren:
Handdoeken: € 4,00 per persoon
Keukenlinnen: € 3,00 per pakket
Aankomst op maandag of vrijdag vanaf 15.00 uur. Vertrek voor 10.00 uur.

CAMPING:
We attenderen u op de comfortplaatsen. Deze plaatsen zijn ruimer en hebben elk
stroomaansluiting en water en afvoer op de plaats.
Toeristische standaard standplaats per nacht
Inclusief 2 personen
€ 17.00
Vanaf 7 nachten
€ 16.50
Vanaf 14 nachten
€ 16.00
Vanaf 21 nachten
€ 15.50
Toeristische comfort standplaats per nacht
Inclusief 2 personen
€ 19.50
Vanaf 7 nachten
€ 19.00
Vanaf 14 nachten
€ 18.50
Vanaf 21 nachten
€ 18.00
De prijzen zijn incl. stroom, wifi, douche- en warm watergebruik voor de afwas. Excl. toeristenbelasting.
Veranderingen voorbehouden en onder voorbehoud van typefouten.

Personen vanaf 10 jaar
€ 4.00
Kinderen tot 10 jaar
€ 2.00
Kleine bijzettent
€ 3.50
Toeristenbelasting
€ 1.10
Honden in overleg
€ 1.00
Honden dienen altijd aangelijnd te zijn.
Aankomsttijd vanaf 13.00 uur en vertrektijd voor 12.00 uur.

