Oosterhiemweg 42
9161 CZ Hollum Ameland
Tel. +31(0)519-554367
info@koudenburg.nl
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Prijslijst kampeerterrein 2018

Comfortplaats (7x7 m)

Prijs per nacht

• Veld A1 t/m A4*
• Voorzien van electriciteit en water.
*

Voor de nummers zie de plattegrond op reserveringspagina’s van virtueel boeken.

Comfortplaats

* Exclusief bijkomende en optionele kosten per persoon
per nacht. Zie blauwe tabel onder aan de pagina.

Royaalplaats (10x10 m)
• Velden B1 t/m B6* (rustig gelegen)
• Voorzien van stroom en water.
• Geschikt voor tourcaravan, camper, vouwwagen of familietent.
• In overleg mag een bijzettentje geplaatst worden.

€ 8,20*

Prijs per nacht

€ 12,75*

Royaalplaats

€

bijzettentje

5,45

* Exclusief bijkomende en optionele kosten per persoon
per nacht. Zie blauwe tabel onder aan de pagina.

* Voor de nummers zie de plattegrond op reserveringspagina’s van virtueel boeken.

* Bijkomende kosten

* Optionele kosten

• Reserveringskosten/wijzigingskosten € 14,25

• Huisdier

€ 4,70 p/n*

• Volwassenen

€ 4,80 p/n*

• Toeslag bij voorkeurplaats

€ 16,85

• Kinderen 4 - 12 jaar

€ 2,80 p/n*

• Slaaptentje

€ 5,40 p/n*

• Kinderen tot 4 jaar 		 gratis

• Warmwatermunt

• Toeristenbelasting

• Droogmunt

€ 2,10

• Wasmunt

€ 5,20

• Auto

€ 3,60 p/n*

€ 1,59 p/n*

* p/n = per nacht

Huurartikelen
• Linnenset

(kussensloop, hoeslaken en dekbedovertrek)

• Handdoekenset: 1 grote & 1 kleine

gratis

Opmerkingen
€ 9,10
€ 4,55

Compleet ingerichte tenten
Parc Koudenburg heeft ook de beschikking over enkele te huren
ingerichte tenten. Zie onder kamperen bij Ingerichte tenten.
De tenten zijn voorzien van vier 1-persoonsbedden met kussens
geplaatst in 2 slaapgedeeltes, waar in ieder twee 1-persoonsbedden naast elkaar staan. Er is een tafel met stoelen.
De tent is verder uitgerust met een 3-pits gasstel, koelkast,
koffiezetapparaat, bestek en servies (zie verder de pdf met de
inventarislijst).
Voor een bijzettent dient u een eigen plaats te boeken.

• Auto verplicht parkeren op de centrale
parkeerplaats.

Prijzen
25/05 - 06/07 weekprijs € 335,- midw/wkend € 251,06/07 - 24/08 weekprijs € 425,-

----

24/08 - 31/09 weekprijs € 335,- midw/wkend € 251,Hemelvaartweekend & Pinksterweekend:
Do/ma en vrij/di

€ 275,-

Max. 4 personen. Prijzen all-in.

Prijswijzigingen en druk- en zetfouten voorbehouden.

