Tarieven kampeerplaatsen 2018

Laagseizoen 2018:
(m.u.v hoogseizoen en arrangementen)
- Plaats incl. 2 volw p.n.
€ 15,00
(incl. onbeperkt toegang tot Pukkemuk)

- Kinderen p.k.p.n.

€

- Extra volwassenen p.p.p.n,
- Huisdieren p.d.p.n.
- 10 ampère stroom p.n.
- Leeg staande plaats p.n.
- Pubtentje p.n.
Voorkeurplaats doorgeven

€ 7,50
€ 1,50
€ 1,50
€ 5,00
€ 5,00
€ 17,00

(incl. onbeperkt toegang tot Pukkemuk)

v
v

9,50

Aankomst voor 14:00 is € 7,50 extra
o
Per kind € 5,- extra
Vertrek na 12:00 is € 7,50 extra.
o
Per kind € 5,- extra

Hoogseizoen 2018: (m.u.v. arrangementen)
* 9/5 – 22/5 en 29/6 – 2/9
- Plaats incl. 2 volw p.n.
€ 19,00
(incl. onbeperkt toegang tot Pukkemuk)

- Kinderen p.k.p.n.

€

- Extra volwassenen p.p.p.n
- Huisdieren p.d.p.n.
- 10 ampère stroom p.n.
- Pubtentje p.n.
- Leeg staande plaats p.n.
Voorkeur doorgeven

€ 9,50
€ 1,50
€ 1,50
€ 5,00
€ 19,00
€ 19,00

(incl. onbeperkt toegang tot Pukkemuk)

v
v
v

9,50

Aankomst voor 14:00 is € 9,50 extra
o
Per kind € 5,- extra
Vertrek na 12:00 is € 9,50 extra.
o
Per kind € 5,- extra
Onder voorbehoud i.v.m. prijsstijging.

Arrangementen 2018:

Plaats incl. 2 volwassenen + 2 kinderen.
*Hemelvaart: 9/5 – 13/5
€ 170,00
*Pinksteren: 18/5 – 21/5
€ 135,00
v Aankomst vanaf 11.00 uur.
v Vertrek voor 18.00 uur.
Paasarrangement 2018
Van 30/3 – 2/4
Van vrijdag t/m maandag.
Alleen geldig bij kampeerplaatsen
2 volwassenen
€ 50,00
2 volwassenen + 2 kinderen € 100,00
(Aankomst v.a. 11.00 uur, vertrek voor 18.00 uur)

Indeling Hoog- en Laagseizoen 2018

Tarieven cottage verhuur 2018

Laagseizoen

Cottage verhuur (max. 2 pers.)
Laagseizoen
Per nacht 2 pers.
€ 25,00

Hoogseizoen

15/3 t/m 9/5
9/5 t/m 22/5
22/5 t/m 29/6
29/6 t/m 2/9
2/9 t/m 31/10
-------------------------------v Bij kampeerplaatsen is plastic
grondzeil/anti-worteldoek (een zwart
geweven doek, dat geen licht door laat,
hierdoor is dit net zo dodelijk voor gras
als plastic) niet toegestaan! U mag wel
gebruik maken van een doorgroeimat
v Voordat u de camping opkomt dient u
het volledige bedrag betaald te hebben.
v Een pubtent is alleen voor kinderen
v De kinderen én volwassenen die
overnachten op de camping hebben
onbeperkt toegang tot het naastgelegen
recreatiepark met o.a. een
boerensprookjesbos, bootjesbaan,
kinderboerderij, diverse (water)toestellen en de binnen- en
buitenspeeltuin.
v Wij zijn een autovrije camping. U mag
alleen op het campingterrein om te
laden en te lossen. U kunt de auto op
de parkeerplaats parkeren.
v Bij een leegstaande plaats dient er
gedurende de hele dag en nacht
niemand op de plek aanwezig te zijn.
Verder verwijzen wij u naar het campingreglement

-------------------------------Voor verdere inlichtingen en boekingen kunt u
telefonisch contact opnemen met:

Tel: 013- 5159930

Hoogseizoen
Per nacht 2 pers.

€ 35,00

Chalet verhuur (max. 6 pers.)
Laagseizoen
4 pers
6 pers
Weekend
€ 150,00
€ 250,00
Midweek
€ 150,00
€ 250,00
Week
€ 285,00
€ 425,00
Hoogseizoen
Weekend
Midweek
Week

4
€
€
€

pers
200,00
200,00
350,00

6
€
€
€

pers
300,00
300,00
525,00

v Borgsom sleutel
€ 50,00
v Bij breuk of vermissing worden de
kosten in rekening gebracht.
v Aankomst na 16:00 uur
v Vertrek voor 11:00 uur
v Een week is van vrijdag t/m vrijdag
v Lakenpakket en reserveringskosten
inbegrepen.
v U dient het huisje schoon en netjes
achter te laten.
Handdoekenpakket p.p.p.p.

€

5,00

Annuleringsverzekering
Het is ook mogelijk om een annuleringsverzekering af te sluiten. Deze bedraagt 5% van
het totaalbedrag. Zie het campingreglement.
Volg de uitbreiding van ons recreatiepark ook op:

www.pukkemuk.nl

