
 
 
Arrangementen 2020, gebaseerd op twee personen                                                                           
Aankomst v.a. 13.00 vertrek tot 12.00 (tenzij anders aangegeven binnen arrangement) 
 
 Onderstaande prijzen zijn inclusief: 
- Statarief kampeermiddel met max. 2 extra bijzettentjes (binnen de staplaats grenzen) 
- Water en Rioolaansluiting bij alle plaatsen 
- Toegang tot "Zwem en beleefpark Dwingeloo" (geopend eind april tot half sept) 
- Gratis draadloos WiFi aanwezig 
- Milieutoeslag 
- Parkeerruimte voor één auto 
- Kinderen t/m 2 jaar zijn gratis 
- Reserveringskosten  
  

Arrangement Aanvulling dag Aankomstdatum dag 
Vertrek 
datum 

Comfort     
plaats 

Privé    
sanitair 

Vroege vogel* Inclusief toeristenbelasting + douche tegoed za 28-mrt za 25-apr € 329,00 € 512,00 

Iedere extra persoon t/m maximaal 6 personen betalen         € 24,00 

Paasweekend aankomst v.a. 9.00 vertrek tot 20.00 vr 10-apr ma 13-apr € 66,00 € 92,00 

Mei vakantie Inclusief douche tegoed za 25-apr za 2-mei € 145,00 € 219,00 

Iedere extra persoon t/m maximaal 6 personen betalen         € 10,00 

Meivakantie 2020 + 
bevrijdingsweek 

Inclusief douche tegoed za 25-apr za 9-mei € 278,00 € 199,00 

Voorjaarstoppers (incl. Meivak, 
bevrijdingsweek)*  

Inclusief toeristenbelasting + douche tegoed za 25-apr za 16-mei € 405,00 € 589,00 

Week verlenging  van mei Voorjaarstoppers arrangement     zo  24-mei € 102,00 € 169,00 

Iedere extra persoon t/m maximaal 6 personen betalen         € 24,00 

       

Reserveren met Hemelvaart minimaal 4 nachten en Pinksteren minimaal 3 nachten. Reserveren van minder 
nachten is pas mogelijk 7 dagen voor Hemelvaart of Pinksteren.   
Arrangement Aanvulling  Dag  Aankomstdatum Dag  

Vertrek 
datum  

Comfort 
plaats 

Privé 
sanitair 

Hemelvaartweekend lang  aankomst v.a. 9.00 vertrek tot 20.00 wo 20-mei zo 24-mei € 129,00 € 185,00 

Hemelvaartweekend kort aankomst wo 9.00 vertrek tot 20.00 do 21-mei zo 24-mei € 119,00 € 159,00 

Pinksterweekend aankomst v.a. 9.00 vertrek tot 20.00 vr 29-mei ma 1-jun € 108,00 € 149,00 

Iedere extra persoon t/m maximaal 6 personen betalen         € 12,00 

HePi weekenden 
5 nachten afwezig, aankomst v.a. 9.00 vertrek 
tot 20.00 

wo 20-mei ma 1-jun € 259,00 € 359,00 

HePi volledig Inclusief toeristenbelasting za 16-mei ma 1-jun € 362,00 € 575,00 

Iedere extra persoon t/m maximaal 6 personen betalen         € 24,00 

Voordelig genieten met zijn 2en 
(juni)* 

Inclusief toeristenbelasting + douche tegoed di 2-jun za 4-jul € 432,00 € 642,00 

Week verlenging  van juni maand arrangement (hoogseizoen) za 4-jul za 11-jul € 145,00 € 199,00 

Fiets 4daagse   ma 6-jul za 10-jul € 145,00 € 199,00 

Septemberen* Inclusief toeristenbelasting + douche tegoed za 29-aug za 26-sep € 329,00 € 529,00 

Herfstkleuren* Inclusief toeristenbelasting za 26-sep zo 25-okt € 375,00 € 599,00 

Iedere extra persoon t/m maximaal 6 personen betalen         € 24,00 

Herfstvakantie Noord  vr 9-okt zo 18-okt € 129,00 € 169,00 

Herfstvakantie Midden en Zuid vr 16-okt zo 25-okt € 129,00 € 169,00 

Iedere extra persoon t/m maximaal 6 personen betalen         € 10,00 



 

 

 

Arrangement Aanvulling Dag Aankomstdatum Dag 
Vertrek 
datum 

Comfort 
plaats 

Privé 
sanitair 

Voorseizoensplaats* & ** Incl. toeristenbelasting en Tv aansluiting  za 28-mrt za 27-jun € 759,00 x 

Week verlenging  van voorseizoen arrangement za 27-jun za 4-jul € 80,00 x 

Naseizoensplaats*  Incl. toeristenbelasting en Tv aansluiting za 29-aug zo 25-okt € 414,00 x 

Seizoensplaats ** Incl. toeristenbelasting en Tv aansluiting za 28-mrt zo 25-okt € 1.732,00 x 

Winterstalling Zonder voortent en andere buiten spullen zo 25-okt za 28-mrt € 105,00 x 

        

Bij verblijf tot 28 nachten (4 weken) krijgt u van ons het douche tegoed. Bij verblijf langer dan 28 nachten (E- en A-veld uitgesloten) 
dient u zelf uw douche passen op te waarderen. Tenzij anders aangegeven bij bovenstaande arrangementen. 

Voor de arrangementen geldt, tenzij anders aangegeven: Prijs gebaseerd op twee personen                                                                  
excl. toeristenbelasting (TB is € 1.25 Per persoon per nacht), elektra, hond(en).                                                                                            
Alleen geldig bij reserveringen minimaal een week vooraf.                                                                                                                             
*Op het A veld zijn er hiervoor alleen de plaatsten A1 t/m A14 beschikbaar. Op het E-veld E13 t/m E16                                                                                           
** niet mogelijk op het A- en E-veld  

  

  

  

  

  

      
  


