Camping ’t Séleantsje
’t Séleantsje 2 8722 HE Molkwerum Tel.: 0514-681395
www.camping-seleantsje.nl | info@camping-seleantsje.nl

Tarieven verhuur 2021
Data
26 maart – 1 april

1 april – 9 april
(Pasen)

9 april – 30 april

30 april – 10 mei
(Meivakantie)

10 mei – 17 mei
(Hemelvaart)

17 mei –25 mei
(Pinksteren)

25 mei – 31 mei

31 mei – 7 juni
(Fronleichnam, Duitse
feestdag)

7 juni – 2 juli

2 juli – 16 juli

16 juli – 30 augustus

30 augustus –
4 oktober
4 oktober –
1 november
Extra nacht
(indien mogelijk)

Week
Midweek
Weekend
Week
Midweek
Weekend (do.1 april – di.6 april)
Week
Midweek
Weekend
Week
Midweek
Weekend
Week
Midweek
Weekend (wo. 12 mei – ma.17 mei)
Week
Midweek (ma. 17 mei – vr.21 mei)
Weekend (vr. 21 mei – di.25 mei)
Week (di. 25 mei – ma. 31 mei)
Midweek (di. 25 mei – vr.29 mei)
Weekend
Week
Midweek
Weekend (wo. 2 juni – ma. 7juni)
Week
Midweek
Weekend
Week
Midweek
Weekend
Week (alleen vrijdag- vrijdag)
Midweek
Weekend
Week
Midweek
Weekend
Week
Midweek
Weekend
2 juli – 30 augustus
Rest van het seizoen

Stacaravan

Chalet

€ 315,€ 220,€ 220,€ 405,N.V.T.
€ 305,€ 315,€ 220,€ 220,€ 405,€ 250,€ 250,€ 405,N.V.T.
€ 370,€ 405,€ 250,€ 310,€ 315,€ 220,€ 250,€ 405,N.V.T.
€ 365,€ 405,€ 250,€ 250,€ 560,€ 330,€ 330,€ 560,N.V.T.
N.V.T.
€ 405,€ 250,€ 250,€ 315,€ 220,€ 220,€ 80,€ 60,-

€ 415,€ 270,€ 270,€ 520,N.V.T.
€ 385,€ 415,€ 270,€ 270,€ 520,€ 305,€ 305,€ 520,N.V.T.
€ 465,€ 520,€ 305,€ 390,-€ 415,€ 270,€ 305,€ 520,N.V.T.
€ 460,€ 520,€ 305,€ 305,€ 675,€ 385,€ 385,€ 675,N.V.T.
N.V.T.
€ 520,€ 305,€ 305,€ 415,€ 270,€ 270,€ 100,€ 80,-

➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢

Aankomst vanaf 14.00 uur, vertrek voor 10.00 uur.
Alle genoemde kosten zijn exclusief € 5,- reserveringskosten
De borg bedraagt € 70,- welke u bij vertrek retour krijgt, mits er geen gebreken zijn.
De tarieven zijn inclusief toeristenbelasting en verbruik van gas, water en elektra.
Roken in de caravans en chalets is streng verboden en laat uw borg geheel vervallen.
Huisdieren (max. 1) zijn toegestaan, extra kosten bedragen € 3,- per nacht.
Alle bedden zijn voorzien van kussens en éénpersoons dekbedden.
Lakensets kunt u zelf mee nemen of bij boeken voor € 7,50 p.p.
Bedlinnen en dekbedden voor kinderen tot 3 jaar zijn niet aanwezig.
Badhanddoeken kunt u zelf meenemen of zijn te huur voor € 1,50 p.st.

Stacaravan
De stacaravan is beschikbaar voor 4 personen en beschikt over een woon- en eetgedeelte, compleet
ingerichte keuken en badkamer met wastafel, toilet en douche. Daarnaast zijn er in de stacaravan
twee slaapkamers (één kamer met een tweepersoons bed en één kamer met 2 losse bedden).

Chalet
De chalets zijn beschikbaar voor 4 of 6 personen en beschikken over een ruim woongedeelte met
eettafel en keuken. De badkamer is uitgerust met een wastafel, douche en toilet. De chalets
beschikken over twee slaapkamers (één kamer met een tweepersoonsbed en één kamer met 2 losse
bedden). Het zespersoons chalet heeft tevens een slaapbank in het woongedeelte, welke slaapplek
biedt voor nog 2 personen.

Luxe Chalet
Naast de reguliere chalets, verhuren wij ook het IJsselmeer chalet, Zuiderzee chalet en 11stedenchalet Hindeloopen. Deze luxe chalets bieden plaats voor maximaal 6 personen en beschikken
over centrale verwarming, een ruime woonkamer met eettafel en een compleet ingerichte keuken,
het Zuiderzee- en 11-stedenchalet beschikken over een vaatwasser. De chalets hebben 2
slaapkamers (één kamer met een tweepersoonsbed en één kamer met 2 losse bedden) en een
tweepersoons slaapbank in de woonkamer. In de badkamer vindt u een wastafel, ruime douche en
toilet. De huur van bedlinnen á € 7,50 p.p. is bij deze chalets verplicht. De luxe chalets zijn te huur
vanaf € 100,- per nacht. Voor meer informatie m.b.t. tarieven en beschikbaarheid helpen wij u graag
in de receptie, of u vindt dit op www.booking.com/molkwerum.

Beach House & Friesland Cottage
Naast onze stacaravans en chalets verhuren wij ook sfeervolle huisjes voor maximaal 2 personen.
Deze beschikken over een woongedeelte met een ingerichte keuken, slaapkamer (met
tweepersoonsbed) en toilet. De Friesland Cottage heeft een badkamer met wastafel en douche.
Indien u in de Beach House verblijft, kunt u gebruik maken van het sanitair op de camping wat zich
op 20 meter van het huisje bevindt. De Beach House is te huur vanaf € 70,- per nacht, de Friesland
Cottage vanaf € 80,- per nacht. Voor beide accommodaties geldt dat de huur van bedlinnen á € 7,50
p.p. verplicht is. Voor meer informatie m.b.t. tarieven en beschikbaarheid helpen wij u graag in de
receptie, of u vindt dit op www.booking.com/molkwerum.

