Wifi (prijs 2018)

Prijslijst toeristisch kamperen 2018
(geopend 30 maart tot 30 september 12.00 uur)

Basisplaats: incl. camper of caravan of tent /auto
€11,50
Basic/Normal: incl. Wohnmobil, Camping-car, Motorhome or caravan/car
Comfortplaats: incl. camper of caravan of tent /auto
€ 15,00
Komfort: incl. Wohnmobil, Camping-car, Motorhome or caravan/car
Camperplaats (55m2) ( max.4 nachten / nights / nächte / nuit)
€ 6,50
Wohnmobil, Camping-car, Motorhome
Volwassene
€ 5,50
Adult, Erwachsene, Adults

€ 3,40

Kind tot 10 jaar
Child till, 10 years, Kind bis 10 Jahre, Enfant à partir de 10 ans

€ 3,00

Kleine (bijzet) tent
Small tent, Kleines Zelt, Petite tent

€ 3,60

Auto
Car, Voiture
Motor
Motorbike, Partytent, Pavilion
Aanhanger
Hänger, trailer, bande annonce
Stroom

€ 2,00
€ 2,00

Per dag

€

1,00

€

7,50

24 Hours 24 Stunden 24 Heures

Langer dan een week
7 Days + 7 Tage+ 7 Jours+

Reserveren*
U kunt alleen per e-mail reserveren, er zijn geen reserveringskosten. U mag
zelf een plaatsnummer uitkiezen, ook hiervoor worden geen extra kosten
berekend. Voor tenten is het helaas niet mogelijk om te reserveren m.u.v.
tentcomfort
Vanaf 30 maart tot 30 september telefonisch dagelijks bereikbaar van 9.00 uur tot 19.00 uur.

*Bij een bezetting van 80% kunnen wij uw voorkeursboeking van
maximaal 3 nachten niet garanderen.

€ 3,00

Electricity, Strom, Courant

Toeristenbelasting
Tourist tax, Kurtaxe, Taxe touristique
Douche 6 min.
Shower, Dusche, Douche
Korting bij een minimum verblijf van 4 nachten

€ 1,00
€ 0,50
€ 4,00

Discount min. of 4 night / Rabatt mindestens 4 nächte / remise au moins 4 nuits
Vanaf 30/3/18 tot 10/5/18, vanaf 21/5/18 tot 13/7/18 en vanaf 26/8/18 & september
(minimaal 2 personen, caravan/tent, auto, en stroom)

Minimum prijs voor een basisplaats in het hoogseizoen
Caravan leeg in voor- en naseizoen

Annuleren
Bij annulering wordt de gehele reservering in rekening gebracht. U dient hiervoor
zelf een annuleringsverzekering af te sluiten.

€ 20,00
€ 9,00

(alleen in overleg, max. 3 nachten per week)
Prijzen zijn per nacht, prijswijzigingen voorbehouden, restitutie van betaalde gelden, alleen in
overleg.

Camping Duinhorst
Buurtweg 135, 2244 BH Wassenaar
+31 (0)70 32 42 270 (tussen 9.00 en 19.00)
www.duinhorst.nl, info@duinhorst.nl

Betaling
De betaling geschied bij aankomst en u dient vooruit te betalen.
Check-in
Inchecken vanaf 12:00 uur tot maximaal 23:00 uur.
Maximaal verblijf toeristisch kamperen is 6 weken.

