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Prijzen camping 2023 
 

 
 
 
 

2023 Voor- en naseizoen  Hoog seizoen 

Prijs per nacht, per comfort plaats* € 32,00 € 37,95 

Extra persoon per nacht € 6,00 € 7,70 

Kind 3 tot 12 jaar € 4,60 € 5,85 

Kind tot 3 jaar Gratis Gratis 

Hond, max.2 en aangelijnd € 6,00 € 6,00 

Bijzettent (max. 5m2)** € 5,00 € 6,00 

Extra auto, motor € 3,50 € 4,00 

Voorkeurplaats € 12,50 € 12,50 

Online/Reserveringskosten***  gratis/€6,00  gratis/€6,00 

Wi-Fi**** Gratis/€4,50/€10,00 Gratis/€4,50/€10,00 
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*2023 prijs per nacht, per comfort kampeerplaats voor: 2 personen, 1 
kampeermiddel (caravan, tent of camper), water; aan- en afvoer op plaats, 1 auto, 
stroom 16 A, milieubijdrage en gratis Wi-Fi voor de eerste twee apparaten.  
Exclusief toeristenbelasting € 1,83 (overig)/€ 2,04 (1-5-23/31-8-2023) p.p.p.n. 

** Op de kampeerplaats mag een kleine bijzet tent (max. 5m2) geplaatst worden, mits 
gezinsgebonden voor maximaal 2 thuiswonende kinderen. 

*** online reserveren is ten alle tijden verplicht (uitgezonderd voor fietsers-of wandelaars 
pitstop). Voor het maken van een boeking aan de balie, per mail of de telefoon brengen we 
kosten in rekening. 

**** De eerste twee apparaten Wi-Fi zijn gratis. Een extra Wi-Fi code bij een verblijf korter 
dan 7 nachten bedraagt €4,50, bij een verblijf langer dan 7 nachten €10,00 

Periodes hoogseizoen:  
Pasen 6-4 / 11-4-2023;              
Meivakantie 29-4 / 7-5-2023;         
Hemelvaart-Pinksteren 17-5 / 30-5-2023;            
Frohnleichnam 7-6 / 11-6-2023;                  
Zomerseizoen 21-6 / 3-9-2023;                      
Gesloten van 21-6 / 26-6-2023 in verband met festival Concert at Sea 
 
Pitstop: voor fietsers en of wandelaars met tent hebben wij een beperkt aantal plaatsen: 
aankomst alleen mogelijk vanaf 14.00 uur, reserveren is niet mogelijk.  
Bij aankomst melden in de receptie of via onze intercom naast de ingang.  
Maximaal verblijf in het hoogseizoen 2 nachten en alleen kleine trekkers tent toegestaan 
(geen pitstop mogelijk van 21-6 / 26-6-2023). 
 
2023   Pitstop                      
1 persoon + trekkerstent € 19,00* 
2 personen + trekkerstent € 23,00* 
*Exclusief toeristenbelasting 
p.p.p.n. € 1,83 / € 2,04 

 
 
 


