Tarieven Toeristische Kampeer plaats per nacht.
De tarieven gelden van 13.00 tot 12.00 uur de volgende dag.
Het tarief geld voor 1 kampeermiddel en 1 auto, inclusief 2 personen.
Alle prijzen zijn inclusief toeristenbelasting. (1,30 per persoon per
nacht.)
Laagseizoen tarief incl. Elektra (10 A.)
Tussenseizoen tarief incl. Elektra (10 A.)
Hoogseizoen tarief incl. Elektra (10A.)

26,31,36,-

Per persoon (indien meer dan 2 pers.) vanaf 2 jaar
Kinderen tot en met 2 jaar
2de Auto
Motor
1ste bijzettentje (max 4 m2)
Elektra
Hond
Dag bezoek per persoon
Douche / Warm water
Wasmachine incl. Waspoeder
Droger

7,50
gratis
5,2,gratis
0,38
4,2,Gratis
5,50
2,50

WIFI

Gratis

Wij bieden een gratis netwerk aan waarmee u kunt whatsappen, websites
bekijken en uw email checken. Wilt u meer gebruik maken van internet dan
kunt u een netwerk ticket kopen. (Houd er rekening mee dat de behuizing
van accommodatie het netwerk binnen kan beïnvloeden.)

Voor- en naseizoen: 27/03 tot 03/04 en 20/04 tot 19/05 en
01/09 tot 09/10.
Tussenseizoen: 03/04 tot 09/04 en 15/04 tot 19/04 en 24/05
tot 28/05 en 26/06 tot 10/07 en 18/08 tot 31/08 en 10/10 tot
24/10.
Hoogseizoen: 03/04 tot 09/04 en 19/05 tot 24/05 en 28/05
tot 02/06 en 10/06 tot 14/06 en 10/07 tot17/08.

Pasen, Hemelvaart & Pinksteren, Sacramentsdag worden
minimaal 3 nachten berekend.

•
•

•
•

Arrangementen

Verhuur Chalets

Deze arrangementen gelden alleen wanneer er minstens een week voor
de aankomstdatum is geboekt.
De tarieven voor onderstaande arrangementen zijn voor 4 personen uit
één gezin (dit betreft altijd dezelfde personen), 1 kampeermiddel, en 1
vervoersmiddel en toeristen belasting. Exclusief Stroom.
Voor iedere voorziening extra gelden de tarieven zoals aangegeven op de
prijslijst 2020.
De arrangementen zijn niet te combineren met andere
kortingsacties/kaarten.

Voorseizoen Arrangement

27/03 tot 26/06

950,-

Naseizoen Arrangement

01/09 tot 24/10

495,-

Seizoen Arrangement

01/04 tot 24/10

2050,-

Voor-/naseizoen voordeel:
7 aaneengesloten nachten verblijf = 6 betalen.

Tarieven Verhuur Chalets.
•
•
•
•
•

Aankomst na 15.00 en vertrek voor 10.00 uur.
Prijzen zijn inclusief Schoonmaak en bedlinnen.
Exclusief toeristen belasting en andere overige opties.
In de type Samoa, Maui en Tanna zijn huisdieren toegestaan.
(Type Oahu is huisdier vrij.)
Voor alle chalets vragen wij een borgsom van €100,Wisseldagen zijn maandag en vrijdag.
In het topseizoen vrijdag tot vrijdag.

Duinlodge Samoa 4p. week
Hoogseizoen
599,Midden seizoen
499,Laagseizoen
395,-

midweek
495,395,295,-

Chalet Maui 4p.
Topseizoen
Hoogseizoen
Midden seizoen
Laagseizoen

week
750,650,599,450,-

midweek weekend

Chalet Oahu 4p.
Topseizoen
Hoogseizoen
Midden seizoen
Laagseizoen

week
850,750,599,499,-

midweek weekend

Chalet Tanna 5p.
Topseizoen
Hoogseizoen
Midden seizoen
Laagseizoen

week
895,795,650,525,-

midweek weekend

499,399,299,-

599,499,350,-

699,499,350,-

weekend
495,495,295,-

499,399,299,-

599,499,350,-

699,499,350,-

Optioneel
Hond
Kinderstoel
Kinderbed
Handdoeken set (2 handdoeken en 1 badlaken.)

25,5,25,7,50

*Alle prijzen zijn in euro, inclusief BTW. Wijzigingen en drukfouten
voorbehouden.
* Conform de lokale wetgeving mag de accommodatie alleen recreatief
verblijf aanbieden.

www.strandcampingoase.nl
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