Prijzen 2018
Alle prijzen zijn incl. BTW en gelden vanaf 6 januari 2018.
Wijzigingen voorbehouden.

Seizoensperiodes

3 feb – 18 feb
15 mrt – 24 mrt
8 apr – 28 apr
3 jun– 8 jul
4 sep – 28 sep
15 dec – 22 dec

24 mrt – 8 apr
28 apr –3 jun
8 jul – 4 sep
28 sep – 5 nov
22 dec – 06 jan 2019

Comfort-staanplaats Kat. I A, B, C ...

11,60 €

12,60 €

Comfort-staanplaats Kat. II A , C , K , T

14,60 €

15,60 €

Premium-staanplaats Kat. III U , T 19 & 20

18,60 €

19,60 €

9,00 €

10,10 €

‒ Het hele jaar geopend ‒
De prijsverschillen tussen de staanplaatscategorieën worden
verklaard door de ligging en de grootte van de staanplaatsen.
De aansluitmogelijkheden zijn dezelfde op alle staanplaatsen.

Staanplaatsprijs per nacht

+ persoon (vanaf 11 jaar)
+ kind (2–10 jaar)

6,70 €

7,10 €

+ hond

4,60 €

4,60 €

+ afvalbijdrage per staanplaats/per nacht

1,30 €

1,30 €

+ stroomverbruik per kW/h

0,60 €

0,60 €

+ toeristenbelasting per persoon/per nacht
Personen tot 16 jaar gratis *

1,90 €

1,90 €

Huurbadkamer per nacht
Huurbadkamer
Douche, wastafel, WC

10,00 €

10,00 €

Huurbadkamer met jacuzzi
Douche, wastafel, WC

13,00 €

13,00 €

ä Op de ommezijde vindt u onze aanbiedingen voor actieweken vanaf 6 januari 2018.
ä Houd er rekening mee dat alle voertuigen op de staanplaats moeten worden geparkeerd.

Inbegrepen extra´s

Watertappunt, waterafvoer, tv met ontvangst van Sky Bundesliga en 16A-stroomaansluiting op elke staanplaats. Gebruik van het buiten- en binnenzwembad. Warm water voor
douches en wastafels. Activiteiten als watergymnastiek, begeleid paardrijden op de rijpiste,
wandel- en mountainbiketochten met gids, openluchtconcerten, bioscoop en kinderanimatie
in de vakantieperiode. KONUS-gastenkaart voor gratis gebruik van het regionale openbaar vervoer.

Korting

U krijgt 10 % korting op de prijs per persoon vanaf de eerste dag bij een verblijf van minimaal
10 dagen. Geen korting op campinglidkaarten.

Betaalmogelijkheden

Contant, EC-kaart met PIN. Creditcards worden niet aanvaard.

Comfortabele vakantiewonigen

Wij informeren u graag over onze comfortabele vakantiewoningen en appartementen.
* conform toeristenbelastingverordening van de gemeente Münstertal
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Aanbiedingen 2018
Actieweken
6 januari – 3 februari 2018 | 18 februari – 15 maart 2018 | 5 november –15 december 2018
2 personen incl. staansplaats naar keuze per nacht

20,00 €

Per extra persoon:		
+ persoon (vanaf 11 jaar) per nacht

6,00 €

+ kind (2 tot 10 jaar) per nacht

4,50 €

+ hond per nacht

4,60 €

+ stroom, afvalbijdrage en toeristenbelasting (overeenkomstig prijslijst afhankelijk van seizoen)

Winterarrangement
5 november 2018 – 31 maart 2019
Staanplaats winterseizoen L / M / N / P / R / S / W

810,00 €

Staanplaats winterseizoen A / G / H / I

840,00 €

Comfort-staanplaats winterseizoen K

900,00 €

+hond vaste toeslag

38,00 €

+ afval vaste toeslag

25,00 €

+ stroom (afhankelijk van verbruik)
ä Gelieve de locatieschets te raadplegen, om de staanplaatscategorie te kennen.

Overnachtingsplaats
De overnachtingsplaatsen bevinden zich buiten het omheinde terrein. Onze gasten die daar overnachten, mogen alle voorzieningen op het campingterrein gebruiken en zijn geen staanplaatsgeld verschuldigd. De prijs per persoon, de afvalbijdrage en de toeristenbelasting zijn verschuldigd overeenkomstig
de prijslijst afhankelijk van het seizoen. Voor het stroomverbruik betaalt u (afhankelijk van de standplaats) uw werkelijke verbruik of een dagtarief van 3,50 €.

Wij bieden u veelzijdigheid en comfort
 Huurbadkamer
 Verwarmd buiten- en binnenzwembad
 Gezellig restaurant met tuinterras
 Levensmiddelenwinkel
 Mountainbike- en wandeltochten met gids
 Manege met ijslanders en pony‘s
 Avonturenplein voor basketbal, beachvolleybal,
voetbal, tafeltennis en boccia

 Minigolfparcours
 Park met biotoop
 Visvijver
 Kinderanimatie en bioscoop in de vakantieperiode
 Recreatieruimte met biljart, tafelvoetbal en tafeltennis

 Fietsverhuur
 Verhuur van elektrische fietsen
 Tennisbaan
 Solarium
 Verschoonruimte
 Barrièrevrije badkamer
 Skistal- en -droogruimte
 Wasmachine en droger
 Vaatwasruimte met vaatwasmachine
 Hondendouche
 Hondenwei / agilityparcours
 Sanistation
 WLAN-internettoegang
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