Tarieven kamperen 2018
Dagtarieven inclusief 2 personen

Standaardplaats

Extraplaats

Panoramaplaats

Voor- naseizoen

€ 20,00

€

€ 27,00

water,elektra,riool

24,00

water,elektra,riool,uitzicht

Hoogseizoen 26-04 t/m 06-05 en 07-07 t/m 01-09
€ 23,00
€ 27,00
€ 30,00
Hemelvaart of Pinksteren 09-05 t/m 13-05 en 18-05 t/m 21-05
Hemelvaart- Pinksterarrangement 09-05 t/m 21-05
Camperplaats op camping
€ 19,00
Camperplaats zonder elektra op de parkeerplaats van de camping (voor- en na- / hoogseizoen) € 12,50 / € 15,00
FESTIVALS: €16,00 per persoon per nacht zonder elektra max. 6 pers. per plaats. (Free-festival `29-6 / 2-7 en festival Zand 24-8 /26-8 etc.)
Reserveren: Bij ons betaald u geen reserveringskosten.

Seizoenplaatsen inclusief

Extraplaats

Panoramaplaats

Seizoen van 30 maart tot 14 oktober
Voorseizoen van 30 maart tot 1 juli
Naseizoen van 25 augustus t/m 14 oktober
*Plaatsnummers 111t/m122 en 143t/m205 zijn niet beschikbaar als seizoenplaats.

€ 1.495,€ 795,€ 295,-

€ 1.565,€ 835,€ 340,-

Overige tarieven

dag

seizoen

2 personen.

water,elektra,riool

water,elektra,riool,uitzicht

Extra persoon tot 2 jaar
gratis
gratis
Extra persoon vanaf 2 jaar tot 18 jaar
€ 3,00
€ 50,00
Extra persoon vanaf 18 jaar
€ 5,00
€ 75,00
Hond (maximaal 2 per plaats)
€ 3,00
€ 50,00
Extra auto op parkeerplaats
€ 1,00
€ 50,00
Boot op trailer op parkeerplaats (niet toegestaan op plaats )
€ 50,00
€ 5,00
Borg slagboomsleutel eenmalig
€ 50,00
Auto op parkeerplaats
€ 1,00
Bezoekers per persoon melden bij receptie
€ 1,00
Douche/warmwater
inclusief
Wasmachine incl. waspoeder per wasbeurt
€ 5,00
Wasdroger per droogbeurt
€ 2,50
Panoramaplaats nummers 111 t/m 122 zijn autovrij. Aankomsttijd vanaf 15.00 uur vertrek voor 11.00 uur. Vertrek na 11 uur (indien mogelijk) €10,00
Alle prijzen zijn, tenzij anders vermeld, inclusief 2 pers, kampeermiddel, lengte tot 8 meter (inclusief dissel), 1 auto, het basis gebruik van de
nutsvoorzieningen, 5 kWh per dag, 100 kWh per voor-/naseizoen, 300 kWh per seizoen (bij meerverbruik € 0,35 per kWh). Toeslag elektra op
standaardplaats € 2,00 per dag. Extra tent max.4m² voor jonge kinderen is toegestaan. Motoren, brommers en boten op trailer niet bij het
kampeermiddel, maar verplicht op parkeerplaats van de camping. De plaatsen zijn op naam gesteld, als uw plaats door anderen wordt gebruikt,
geldt hiervoor het normale dagtarief (voor plaats, personen, hond en auto).
Reserveren: Reserveren kan per telefoon of e-mail / internet of kom langs om zelf een plaats uit te zoeken. Geen reserveringskosten.
Huisregels in het kort: Maximaal 2 honden per plaats kort aangelijnd, bezoekers mogen geen hond meenemen! Partytenten zijn niet
toegestaan! Drugsgebruik verboden. Inschrijven met geldige legitimatie en uw woonadres. De RECRON- voorwaarden en huisregels zijn op ons
kampeerterrein van toepassing deze zijn verkrijgbaar bij de receptie en staan op onze website.

Speciale arrangementen met eigen kampeermiddel:
Zomervakantie 3 weken( in juli en augustus).
Culturele kampeerweekend Vis a Vis: Incl. 1 x diner en 2 overnachtingen
Kom ook naar de voorstelling Exit van Vis a Vis. Veel spektakel en kijkplezier.
Huur overdag een kano of een dagdeel het varend vlot en ontdek Almere.
Fietsen: Wilt u een rondje Flevoland, Markermeer of IJsselmeer maken? Parkeer dan uw
auto op de camping en fiets een rondje. Arrangement is. incl. 2 overnachtingen:1 bij aankomst en
1 na uw tocht. Uw auto staat 5 dagen op onze parkeerplaats.
Eigen kampeermiddel
Kampeerlodge
Lodge

minimaal 2 personen
v.a. €495,00 met 2 personen
v.a. €595,00 met 4 personen (2 volw./2 kinderen)
Van: vrijdag tot zondagavond € 75,00 incl.2pers
kano 1 uur € 10,00 of vlot 1 dagdeel € 40,00
Met eigen fiets
v.a.€ 90,00

Prijs op aanvraag

Aankomst arrangement vrijdag v.a.15.00 uur vertrek zondag voor 20.00 uur
* Voor meer informatie en inhoud over de mogelijkheden, zie website of informeer bij de receptie. Vooraf reserveren o.v.v. het arrangement.
Archerpad 6 - 1324 ZZ - Almere - 036-5470632 - info@waterhout.nl - www.waterhout.nl - Volg ons op: www.facebook.com/CampingWaterhout

