Camping Kreekebos

Joossesweg 3
4361 KB Westkapelle
T: 0118-570072

Campers
Tarieven 2018

E: kreekebos@zeelandnet.nl
W: www.campingkreekebos.nl

Vanaf 23 maart tot en met 27 oktober 2017
Camper comfortplaats

Plaats 41, 42, 45, 46, 47, 48, 49, 50.

Inclusief:

Periode 1

Periode 2

per nacht:

per nacht:

€ 26,00

€ 20,00

1 Camper
1 bijzettentje (maximaal 2x3 meter !!!)
1 auto
electra 6 amperé, Upgrade naar 8/10 amperé € 2,00/3,00 per dag
water

incl.

incl.

3 pers

3 pers

(excl. t.b.)

(excl. t.b.)

Periode 1

Periode 2

Niet beschikbaar

€ 13,50

rioleringsafvoer 50 mm
kabel tv
Quick-Stop camperplaats (Vanaf 17:00 t/m 10:00)
Plaats 51, 52 en 53 en overige plaatsen op camping mits beschikbaar
Inclusief:
electra 6 amperé, Upgrade naar 8/10 amperé € 2,00/3,00 per dag

incl.

water

2 pers.
(incl. t.b.)

Verharde camperplaats (camperplaats op parkeerterrein)

Periode 1

Plaats 51, 52 en 53 en overige plaatsen op camping mits beschikbaar
(Op camping met camperbestendige ondergrond)

Periode 2

€ 20,00

€ 15,00

(incl. t.b.)

(incl. t.b.)

€ 20,00

€ 15,50

Inclusief:
Plaats 43, 430 en 44
Inclusief:
electra 6 amperé, Upgrade naar 8/10 amperé € 2,00/3,00 per dag
water, afvoer, kabel tv
Periode 1:

incl.

incl.

2 pers.

2 pers.

(excl. t.b.)

(excl. t.b.)

Zomervakantie (7 juli t/m 25 augustus)
Hemelvaart en Pinksteren (5 t/m 12 mei en 19 mei t/m 2 juni)
Fronleichnahm (26 mei t/m 2 juni)
Meivakantie (28 t/m 5mei)

Periode 2:

Voorseizoen (23 maart t/m 7 juli), m.u.v. Pasen, meivakantie,Hemelvaart, Pinksteren en Fronleichnam
en naseizoen (25 augustus - 27 oktober)

Overige prijzen:

* Toeristenbelasting p.p.p.n.
€ 8,00 * Warme douche

* Privé sanitair per nacht (minimaal 2 nachten)

1,25
€ 0,50

Periode 1, privé sanitair alleen per week

€ 40,00 * Wasmachinemunt inclusief wastablet

€ 4,50

Periode 2, privé sanitair per week

€ 40,00 * Wasdroogmunt

€ 2,50

* Kinderen tot 3 jaar gratis, exclusief toer.belasting

gratis * Adm.kosten per reservering/wijziging

€ 7,50

* Extra persoon per dag

€ 4,00 * Kleine tent 2x3 m. incl. 2 personen op tentenplaats

* Dagbezoek per persoon, exclusief één auto

€ 2,50 periode 1

€ 17,00

* Auto per dag, tot 17.00 uur, mits parkeerkplaats beschikbaar

€ 3,50 periode 2

€ 11,75

* Bolderwagen per dag € 2,50, per week € 12,50
Geen combinaties van arrangementen mogelijk
Prijzen zijn per overnachting, inclusief milieubelasting en BTW, exclusief toeristenbelasting en onder voorbehoud wijziging belasting tarieven.
Seizoenplaatsen vanaf 23 maart t/m 27 oktober, onderverhuur niet toegestaan.
Honden zijn niet toegestaan vanaf 21 juli t/m 18 augustus
Een exemplaar van de campingregels en Recron voorwaarden wordt u op aanvraag toegezonden.

De lengte van uw kampeermiddel altijd melden bij boeking !!!!!!
KVK nummer 22058763

BTW nummer 814851265B01

