Nieuw!

X
Camping Tarieven 2018

RESERVEREN Aanmeldingsformulier
retour zenden of faxen, of online via
www.vakantieparkschouwen.nl
Let op: de korte hoogseizoen periodes
kunnen alleen via een arrangement gereserveerd worden. Wij verhuren alleen aan
gezinnen. Honden zijn niet toegestaan.

Kamperen bij ons kan van half maart tot eind oktober. Er
zijn 260 vaste plaatsen en 60 passanten plaatsen voor de
kort kampeerders en sinds 2016 hebben we ook 14 camperplaatsen. Onze kampeerplaatsen zijn 80 m2 of 125 m2 groot,
omzoomd door hagen. Al onze kampeerplaatsen zijn voorzien van een aansluiting op water, stroom (10 ampère),
CAI en afvoer. Onze ruime, verharde camperplaatsen zijn
allemaal voorzien van een stroomaansluiting (16 ampère)
en een centrale lokatie met een vuilwaterput, een servicestation en een schoon water tappunt.
Het vriendelijke vakantiepark is kleinschalig en er heerst
een persoonlijke sfeer. Ons team staat graag voor u klaar.
Op het park is een gezellig ontbijtwinkeltje waar u terecht
kunt voor verse broodjes en alles wat bij het ontbijt hoort.
Deze is het hele jaar geopend in de ochtend. In ons theater
kunnen onze jongste gasten zich uitleven met het animatieteam maar ook voor de ouders wordt veel georganiseerd.
De badplaats Renesse ligt op 500 meter afstand van het
vakantiepark. Hier vind je winkels, diverse restaurants en
volop terrassen. Een leuk uitstapje voor een ijsje of zelfs
om een dag te besteden, zeker op de woensdag, wanneer
er markt is. Als je liever aan het strand ligt zit je ook goed
bij ons, want op 900 meter afstand ligt een van de mooiste
Noordzeestranden van Nederland.
Op Schouwen Duiveland zijn overal wandel- en fietspaden
aangelegd waardoor het voor iedereen mogelijk is om te genieten van haar mooie en veelzijdige landschap. Ook voor de
sportieve bezoekers zijn dit ideale wegen om te wielrennen,
hardlopen, skaten, Nordic walken etc.
Maak ook eens een uitstapje naar één van de mooie Zeeuwse
steden en bezienswaardigheden in de omgeving. Uiteraard
voorzien we u graag van meer informatie op onze receptie!
(prijswijzigingen/drukfouten voorbehouden 18.12.1500)

Tarieven camping en camperplaatsen 2018

Hoogseizoen
					
Hemelvaart:		09.05.18 – 14.05.18		
Pinksteren:		18.05.18 – 22.05.18		
Sacrementsdag:		30.05.18 – 04.06.18		
Concert@Sea:		29.06.18 – 02.07.18		
Zomervakantie:		13.07.18 – 26.08.18		
Prijs per nacht
Hoogseizoen Voor- en naseizoen
Kamperen op kavel van 80 m2
4 personen € 35.00
Camperplaats van 100 m2		
Nieuw!

Voor- en naseizoen
16.03.18 – 09.05.18
14.05.18 – 18.05.18
22.05.18 – 30.05.18
04.06.18 – 29.06.18
02.07.18 – 13.07.18
26.08.18 – 28.10.18
2 personen € 20.00
3 personen € 25.00
4 personen € 30.00
Voor- en naseizoen
2 personen € 27.50
3 personen € 32.50
4 personen € 37.50

		
Prijs per nacht bij 125 m2
Hoogseizoen
Kamperen op kavel van 125 m2
4 personen € 42.50
		
		
Tarieven per standplaats
Hemelvaartarrangement		max. 5 nachten		
80 m2 € 150.00
125 m2 € 185.00
Pinksterarrangement		max. 5 nachten		
80 m2 € 150.00
125 m2 € 185.00
Sacramentsarrangement		max. 5 nachten		
80 m2 € 150.00
125 m2 € 185.00
Concert@Sea arrangement		max. 3 nachten		
via www.concertatsea.nl
Overige tarieven camping
Tarieven zijn incl. 1 tent of caravan, 1 auto, elektriciteit (10 amp), water, aan/afvoer en CAI.
Toeristenbelasting onder voorbehoud (per persoon, per nacht)			
€ 1.15
Reserveringskosten 						€ 7.50
Annuleringsfonds 4,5% van het basisbedrag		
Extra persoon / auto / motor / tentje per nacht 					
€ 5.00
Dagparkeerkaart 						€ 5.00
Vaste plaats stacaravan / tourcaravan van 16 maart tot en met 28 oktober 2017
tot 110 m2 max. 5 pers. 1 kenteken		
€ 2140.00		 tot 170 m2 max. 8 pers. 2 kentekens
€ 2680.00
2
tot 120 m max. 6 pers. 1 kenteken
€ 2230.00		 tot 180 m2 max. 8 pers. 2 kentekens
€ 2770.00
tot 130 m2 max. 7 pers. 1 kenteken 		€ 2320.00 tot 190 m2 max. 8 pers. 2 kentekens
€ 2860.00
tot 140 m2 max. 8 pers. 1 kenteken
€ 2410.00		 tot 200 m2 max. 8 pers. 2 kentekens
€ 2950.00
tot 150 m2 max. 8 pers. 2 kentekens
€ 2500.00		 tot 210 m2 max. 8 pers. 2 kentekens
€ 3040.00
tot 160 m2 max. 8 pers. 2 kentekens
€ 2590.00		 tot 220 m2 max. 8 pers. 2 kentekens
€ 3130.00
Overige tarieven vaste plaats
Voorseizoenplaats 80m2 van 16 maart t/m 24 juni			
€ 750.00
Voorseizoenplaats 125 m2 van 16 maart t/m 24 juni			
€ 850.00
Naseizoenplaats 80m2 van 26 augustus t/m 28 oktober		
€ 400.00
Naseizoenplaats 125m2 van 26 augustus t/m 28 oktober
€ 450.00
Voor- en naseizoen prijs incl. stroom, water aan- en afvoer, CAI en excl. toeristenbelasting en overwintering.
Overwintering caravan zonder voortent op de standplaats bij hele seizoen
Inclusief
Toeristenbelasting bij hele seizoen					
Inclusief
Water- en rioolaansluiting, vastrecht gas, CAI/Videma/Kabeltelevisie
Inclusief
Vastrecht Elektra 10 ampere					
€ 51.00
Vastrecht Elektra 16 ampere					
€ 102.00
Water per m3 + zuiveringslasten 					
€ 4.19
Elektriciteit tot 150 kWh inclusief en bij meerverbruik per kWh extra
€ 0.45
Gas per m3					
€ 3.95
Toeristenbelasting onder voorhoud (per persoon, per nacht)
€ 1.15
Extra persoon, auto, motor of tentje per nacht 			
€ 5.00
Extra persoon, auto of tentje op de standplaats per seizoen
€ 80.00
Dagparkeerkaart 						€ 5.00
Vaste autoparkeerplaats					
€ 120.00

