
                 Camping Groenewoud …kom in balans 

Tarieven 2020
Kamperen
Voor- en naseizoentarief  2020:    28-03 tot 20-05; 24-05 tot 29-05; 01-06 tot 04-07; 29-08 tot 25-10.

personen prijs p.n. 

2 22,90€       

3 25,50€       

4 28,45€       

5 31,25€       

6 34,05€       
Tussenseizoen 2020:   20-05 tot 24-05; 29-05 tot 01-06; 04-07 tot 11-07; 22-08 tot 29-08.

personen prijs p.n.

2 31,05€       

3 35,35€       

4 39,60€       

5 43,90€       

6 48,20€       



Hoogseizoen* 2020: 11-07 tot 22-08  *aankomst en vertrek alleen op zaterdag mogelijk 

personen prijs p.n.

2 34,35€       

3 38,65€       

4 42,90€       

5 47,20€       

6 51,50€       

inclusief toeristenbelasting (€ 1,43 p.p.p.n) Honden worden helaas

inclusief babys/kinderen 0 t/m 3 jaar niet toegelaten !

inclusief één auto op uw eigen terrein

inclusief één bijzettentje (kleine slaaptent voor de kinderen max. 2 x 3 m)

 inclusief TV kabelaansluiting (eigen kabel ca. 10 m mee brengen)

inclusief entree openluchtzwembad  

inclusief gebruik van alle faciliteiten zoals recreatievijver, hengelvijver…

inclusief Fitness-zolder met o.a. spinningfietsen

exclusief douches ( € 0,50  à 6 minuten )

exclusief reserveringskosten € 7,50 

exclusief stroom €  2,25  per nacht  ( 10 ampère )

WIFI vanaf € 1,00 per dag / € 5,00 per week 
2e bijzettent 3,00€                 p.n. 
logeergasten (gasten buiten het eigen gezin) 4,50€                 p.p.p.n.

logeergasten (inwonende kinderen) 3,60€                 p.p.p.n. Aankomst ná 14.00 uur
logeergasten (seizoenplaats/voor- en naseizoen/maandarrangement) 3,00€                 p.p.p.n. Vertrek vóór  12.00 uur 

wasmaschine 3,50€                 plus poeder € 4,00

droger 2,00€                  

borg voor slagboomsleutel 20,00€              



Kampeer-Arrangementen 
Voorseizoen 28-03. 30-06. 1.175,20€     (incl. 250  kW elektra) > + 0,29 per kW

Naseizoen 29-08. 30-09. 483,69€        incl. elektra

Verlengd naseizoen 29-08. 25-10. 565,69€        incl. elektra

Maand juni 01-06. 30-06. 550,70€        incl. elektra

Maand mei alleen in verband met juni te boeken! 546,68€        incl. elektra

speciale arrangementen* *niet geldig in combinatie met kortingskaarten

gouden herfsttijd 
Bij boeking van minimaal 4 nachten ( tijdstip van 01 oktober tot 27 oktober 2019)
ontvangt u 10 % korting en  bij aankomst een fles heerlijke wijn naar keuze van onze unieke wijnboerderij !

Pasen/Osterferien 
Met de Pasen boekt u heel voordelig (voorseizoentarief!) bij ons uw vakantietijd! Incl. Paaseierenzoektocht!
Ihren Osterurlaub buchen Sie bei uns sehr günstig zum Vorsaisontarief! Incl. Ostereiersuche in den Dünen!


