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Camping tarieven 2021
Onderstaande prijzen zijn inclusief 9% BTW en exclusief toeristenbelasting á € 1,25 p.p.p.n.
Kampeerplaats A en B
(1 t/m 17 en 114 t/m 124)

Kampeerplaats C
(Stroomplaats 1 t/m 28)

Kampeerplaats D
(Plaats 29 t/m 70)

Campercamping

Inclusief 2 personen, 1 caravan/tent,
1 auto, water en elektra
Inclusief 2 personen, 1 caravan/tent,
1 auto en elektra
Inclusief 2 personen, 1 caravan/tent,
1 auto, zonder elektra
Inclusief 1 camper, water en elektra
(p.p. alleen toeristenbelasting)

Fiets kampeerplaats

Inclusief 2 personen, 1 tent

Caravan onbewoond

Alleen tijdens laagseizoen mogelijk

Laagseizoen
Hoogseizoen

€ 22,50
€ 28,50

Hoogseizoen

€ 21,50

Hoogseizoen

€ 17,50

Laagseizoen
Hoogseizoen

€ 12,50
€ 15,-

Gehele seizoen

€ 12,50
€ 10,-

Bovenstaande kampeerplaatsen kunnen worden aangevuld met onderstaande extra gegevens:
Volwassene (vanaf 13 jaar)
Kind 0 t/m 2 jaar
Kind 3 t/m 12 jaar
Huisdier (maximaal 1 per plek)
Auto 2e
Motor / brommer
Camper tot 8 m.
Camper vanaf 8 m.
Tent
Bijzet tentje (max. 2 pers.)
Caravan
Elektra
Boot
Aanhangwagen / boottrailer
Annuleringsfonds
Reserveringskosten

€ 4,75
Gratis
€ 2,75
Kampeerplaats
€ 3,Camper camping
€ 2,€ 4,€ 2,€ 8,€ 16,€ 4,€ 3,€ 4,€ 4,€ 4,50
€ 3,50
4,5% van de totale reservering
Per plek € 5,-

Het hoogseizoen is geldig in de weekenden van Pasen (2/4 – 6/4), Hemelvaart (12/5 – 17/5),
Pinksteren (21/5 – 25/5) en Fronleichnam (2/6 – 7/6) en in de maanden juli en augustus 2021.
Onze kleine gezinscamping, gelegen tussen de Elfsteden stadjes Stavoren en Hindeloopen, ligt direct
aan fiets-, wandel- en kanoroutes. Bij de receptie is het mogelijk om fietsen en kano’s te huren, om al
het moois van Zuidwest Friesland te ontdekken. Het recreatieteam zorgt ervoor dat jong en oud zich
niet hoeft te vervelen, het programma is te vinden op de Séleantsje app (beschikbaar voor IOS en
Android). In de receptie is het mogelijk om broodjes te bestellen voor de volgende ochtend, de
bakker brengt deze (behalve op zon- en feestdagen) elke ochtend vers.
Liever iets meer luxe tijdens uw vakantie of weekendje weg? Wij verhuren ook luxe stacaravans,
prachtige chalets en sfeervolle vakantiehuisjes, informatie: op onze website of in de receptie.

