Kampeertarieven 2019

Boscamping Langeloërduinen Norg

Per overnachting :
- Op basis van 2 personen, exclusief toeristenbelasting. (Kinderen t/m 12 jaar betalen geen toeristenbelasting!)
- Gebruik van warme douches en warm water is bij de prijs inbegrepen.
- Dagelijkse toegang tot het Molenduinbad is bij de prijs inbegrepen. (Niet méér bezoeken dan overnachtingen)
- Een of twee kleine bijzettentje kosteloos.
- Auto op het parkeerterrein op de camping.
- ACSI kaart geldig in laagseizoen
Kampeerplaats laagseizoen (tevens : 7 nachten boeken, 6 nachten betalen!)
Kampeerplaats hoogseizoen
Trekkersplaats, alleen voor wandelaars en fietsers en maximaal 2 nachten geldig
Extra personen (vanaf 2 jaar)
Eén of twee honden (maximaal 2 per staanplaats)
Elektra aansluiting, 10 Ampère en inclusief verbruik
Cai (kabeltelevisie, 26 kanalen)
Toeristenbelasting kinderen t/m 12 jaar
Toeristenbelasting personen vanaf 13 jaar

€ 18,50
€ 21,60
€ 15,45
€ 5,00
€ 2,50
€ 2,85
€ 1.00
n.v.t.
€ 1,05

Bij aankomst mag u zelf een staanplaats uitzoeken en uw kampeermiddel plaatsen zo u wilt! Elektra,
kabeltelevisie, en WiFi is op alle staanplaatsen beschikbaar. Op ongeveer de helft van alle staanplaatsen is ook
een privé waterkraan en afvoerputje beschikbaar, vanaf de andere staanplaatsen zijn die steeds vlakbij te vinden.
Meivakantie
Hemelvaart weekend
Pinksterweekend
Laagseizoen

: vrijdag 26 april tot zondag 5 mei
: woensdag 29 mei tot zondag 2 juni
: vrijdag 7 juni tot maandag 10 juni
: vrijdag 5 april tot vrijdag 26 april
zondag 5 mei tot woensdag 29 mei
zondag 2 juni tot vrijdag 7 juni
maandag 10 juni tot vrijdag 12 juli
vrijdag 23 augustus tot zondag 29 september

Arrangementen :
- Prijzen zijn exclusief toeristenbelasting en op basis van 2 personen. Elke persoon extra € 5,00 p.p.p.o.
- Bij de arrangementen is een 10 Ampère elektra aansluiting inbegrepen, evenals een Cai aansluiting. Het elektra
verbruik wordt bemeterd en apart afgerekend à € 0,35 per kWh.
Bij de Hemelvaart en Pinksteren arrangementen is het stroomverbruik inbegrepen.
Voorseizoenplaats : vrijdag 5 april tot vrijdag 19 juli
Van voorjaar naar zomer : maandag 10 juni tot vrijdag 19 juli
Seizoenplaats : vrijdag 5 april tot zondag 29 september
Flexplek : vrijdag 5 april tot zondag 29 september (plus minimaal 20 overnachtingen à 20,00)
Hemelvaart en Pinksteren : woensdag 29 mei tot maandag 10 juni (tussen de weekenden afwezig)
Hemelvaart en Pinksteren : woensdag 29 mei tot maandag 10 juni ( gehele periode aanwezig)
Drentse Fiets4daagse, alleen voor deelnemers. Minimaal 5 nachten, per nacht
Meivakantie : vrijdag 26 april tot zondag 5 mei. Minimaal 3 nachten, per nacht
- Wij hanteren de RECRON voorwaarden.
- Per huisadres een staanplaats.
- Aankomst vanaf 13.00 uur, vertrek vóór 13.00 uur. Andere tijden zijn na overleg mogelijk.
- Bij een latere vertrektijd wordt eventueel een toeslag berekend.
- U mag bij aankomst zelf een staanplaats kiezen en uw kampeermiddel plaatsen zo u wilt!
- Auto’s op het parkeerterrein binnen de camping, niet bij de staanplaats.
- WiFi op alle staanplaatsen beschikbaar.

€ 725,00
€ 488,00
€ 1325,00
€ 425,00
€ 180,00
€ 265,00
€ 23,15
€ 23,15

