CAMPING DE PALLEGARSTE
KORTE KAMPEER ARRANGEMENTEN 2020
Al onze kampeerplaatsen zijn comfort, en beschikken over 16 ampère stroom, CAI-aansluiting en water
aan- en afvoer. Tevens zijn de plaatsen ruim opgezet, waardoor er plaats is voor uw kampeermiddel, auto
en bijzettent.
De prijzen zijn op basis van 2 personen. Per extra persoon (ouder dan 3 jaar) betaalt u € 4,- per nacht.
Verplichte kosten zijn toeristenbelasting à € 1,- p.p.p.n. en reserveringskosten à € 7,50. Tevens is er
betaalt douchen bij ons op de camping. Water (op de plaats) en stroom is inbegrepen.

PAASWEEKEND

MEIVAKANTIE

4 NACHTEN
10.04 tot 14.04

7 NACHTEN
17.04 tot 11.05

€ 80,00

€ 140,00

HEMELVAART

HEMELVAART

PINKSTERWEEKEND

3 NACHTEN
21.05 tot 24.05

5 NACHTEN
20.05 tot 25.05

4 NACHTEN
29.05 tot 02.06

€ 145,00

€ 175,00

€ 145,00

HePi

HePi

excl. tussentijds verblijf
20.05 tot 02.06

incl. tussentijds verblijf
20.05 tot 02.06

€ 305,00

€ 335,00

CAMPING DE PALLEGARSTE
LANGE KAMPEER ARRANGEMENTEN 2020
Al onze kampeerplaatsen zijn comfort, en beschikken over 16 ampère stroom, CAI-aansluiting en water
aan- en afvoer. Tevens zijn de plaatsen ruim opgezet, waardoor er plaats is voor uw kampeermiddel, auto
en bijzettent.
De prijzen zijn op basis van uw thuiswonend gezin. Verplichte kosten zijn reserveringskosten à € 7,50 en
de toeristenbelasting. Tevens is er betaalt douchen bij ons op de camping. Waterverbruik bij de plaats is
inbegrepen. Per arrangement is het aantal inbegrepen kWh verschillend.

MEIMAAND

JUNIMAAND

SEPTEMBERMAAND

24.04 tot 29.05

20.05 tot 29.06

31.08 tot 28.09

€ 495,00
incl. 100 kWh
excl. € 50,00 tb

€ 375,00
incl. 100 kWh
excl. € 50,00 tb

€ 220,00
incl. 100 kWh
excl. € 35,00 tb

VOORSEIZOENSPLAATS

NASEIZOENSPLAATS

20.03 tot 26.06

04.09 tot 17.10

€ 695,00
incl. 175 kWh
excl. € 60,00 tb

€ 350,00
incl. 175 kWh
excl. € 35,00 tb

COMBISEIZOENSPLAATS

HOOGZOMER ARR.

20.03 tot 26.06 en 04.09 tot 17.10

03.07 tot 28.08

€ 1.020,00
incl. 200 kWh
excl. € 80,00 tb

€ 1.295,00
incl. 100 kWh
excl. € 90,00 tb

4 MAANDENPLAATS

SEIZOENSPLAATS

24.04 tot 31.08

20.03 tot 17.10

€ 1.595,00
incl. 175 kWh
excl. € 160,00 tb

€ 1.755,00
incl. 200 kWh
excl. € 160,00 tb

