Kampeer tarieven 27 maart - 26 oktober 2020
Prijzen zijn inclusief: privé sanitair op iedere kampeerplaats, 1-4 personen, 1 kampeermiddel, 16 Amp.
elektra aansluiting, tv-aansluiting, elektra, warm- en koud water, dagbezoek tot max. 4 pers.
Prijzen zijn exclusief: toeristenbelasting/milieuheffing à € 1,50 p.p.p.n.

Prijs per nacht

mits 2 nachten
1 nacht

€ 23

27 maart - 26 oktober (m.u.v. speciale perioden)

€ 26

18 september - 21 september

€ 27,50

Speciale perioden:
Hemelvaart

€ 140

20 mei - 25 mei

Pinksteren

€ 125

29 mei - 02 juni

Caravan onbezet laten staan tussen Hemelvaart en Pinksteren € 6 p/nacht
Airborne

€ 80

Duur afhankelijke kortingen in de perioden :

4 september - 7 september
27 maart - 4 juli en 22 augustus - 26 oktober
m.u.v. seizoensarrangementen

vanaf 14 nachten:

€ 25

vanaf 21 nachten:

€ 50

vanaf 28 nachten

€ 75

Extra's:
Huisdier (max. 2) per nacht

€2

Gezin met meer dan 4 personen. Toeslag per nacht per extra persoon
Toeslag laat vertrek (op aanvraag)

€4
tot 13:30

€ 10

tot 20:00

Wifi internet

3 dagen

5 dagen

€ 10

€ 13,50

Wifi internet

1 week

2 weken

€ 15

€ 20

Wifi internet

3 weken

1 maand

€ 25

€ 30

Wifi internet

3 maanden

4 maanden

€ 60

€ 75

Wifi internet

6 maanden

7 maanden

€ 90

€ 100

Annuleringsverzekering

€ 20

6% van de huursom

Wij adviseren u een annuleringsverzekering af te sluiten.
Zonder deze verzekering wordt er bij verhindering of voortijdig vertrek door ziekte e.d.
geen restitutie van het kampeergeld verleend. Leest u de voorwaarden onderaan de webpagina
http://aanveluwe.nl/annuleringsvoorwaarden
Seizoens arrangementen inclusief toeristenbelasting/milieuheffing en evt. huisdier (max. 2)
Voorseizoen

27 maart - 20 juni

€ 780

incl. 120 Kwh elektra*

Voorseizoen + 1 week

27 maart - 27 juni

€ 880

incl. 130 Kwh elektra*

Voorseizoen + 2 wkn

27 maart - 04 juli

€ 980

incl. 140 Kwh elektra*

Voorseizoen + 3 wkn

27 maart - 11 juli

€ 1.080

incl. 150 Kwh elektra*

Heel seizoen

27 maart - 26 oktober

€ 1.980

incl. 300 Kwh elektra*

Naseizoen

29 augustus - 26 oktober

€ 540

incl. 80 Kwh elektra*

Naseizoen + 1 week

22 augustus - 26 oktober

€ 640

incl. 90 Kwh elektra*

Naseizoen + 2 wkn

15 augustus - 26 oktober

€ 740

incl. 100 Kwh elektra*

Naseizoen + 3 wkn

08 augustus - 26 oktober

€ 840

incl. 110 Kwh elektra*

* Meerverbruik elektra wordt achteraf verrekend à € 0,36 per Kwh, bij minder verbruik geen restitutie.
Algemeen:
Vooruit reserveren. Wij zijn niet ingesteld op onverwachte aankomsten
Aankomst is na 14.00 uur, Vertrek is voor 11.00 uur
Gebruikt u bij voorkeur een gasverwarming.
Prijzen onder voorbehoud van evt. prijswijzigingen

Sportlaan 1, 6861 AG Oosterbeek. Postadres: Westerduinweg 34, 1753 KA Sint Maartenszee T. 0224-563109 www.aanveluwe.nl

