TA R I E V E N 2 0 2 1
Kampeerprijzen per nacht

Comfort
Laag
€ 25,50
€ 30,00
€ 37,50

Kampeerplaats incl. 2 pers.
Kampeerplaats incl. 3 pers.
Kampeerplaats incl. 5 pers.
Extra personen (p.p.p.n.)
Toeristenbelasting (p.p.p.n.)

Basis (excl. stroom)
Laag
Hoog
€ 16,50
€ 21,00
€ 21,00
€ 25,00
€ 23,00
€ 28,00
€ 5,00
€ 1,00

hoog
€ 37,00
€ 42,00
€ 48,00

l U bent welkom vanaf 13:00 en op de dag van vertrek vragen wij u ons voor 12:00 te verlaten.
l Annuleren is alleen mogelijk via een annuleringsverzekering, die u zelf dient af te sluiten.
l Kinderen onder de 3 jaar zijn gratis bij ons.
Hoogseizoen
Laagseizoen
Comfort
Basis

Meivakantie (30.04 t/m 09.05), Hemelvaart, Pinksteren, en in de zomer van 10.07 t/m 28.08.
alle dagen die buiten het hoogseizoen vallen in de periode tussen 01.04 t/m 30.09.
Inclusief douchen, water, 10 Ampère stroom, afvoer, digitale CAI, bijzettent, hond (max 2) en 1 wifi code.
Exclusief toeristenbelasting.
Inclusief douchen, water, afvoer, digitale CAI, bijzettent, hond (max 2) en 1 wifi code.
Exclusief toeristenbelasting. Let op; dit is mogelijk op de plaatsen: 409 en 224.

KAMPEERARRANGEMENTEN
Pasen
02.04 t/m 05.04
Meivakantie kort
7 nachten in periode 30.04 t/m 09.05
Meivakantie lang
9 nachten van 30.04 t/m 09.05
Meivakantie en Hemelvaart
30.04 t/m 16.05
Hemelvaart
12.05 t/m 16.05
Pinksteren
21.05 t/m 24.05
Hemelvaart & Pinksteren
12.05 t/m 24.05
Vroege vogels
26.05 t/m 26.06
Fronleichnamen
02.06 t/m 06.06
Maandje zomerkriebels
28 nachten in de periode 17.07 t/m 28.08
Aankomst 13:00 en vertrek 12:00
Naseizoen
29.08 t/m 29.09
l
l
l
l
l
l
l

max. 2 pers.
€
70,00

max. 3 pers.
€
80,00

max. 5 pers.
€
100,00

€

225,00

€

245,00

€

265,00

€

285,00

€

315,00

€

340,00

€

440,00

€

480,00

€

520,00

€

175,00

€

185,00

€

205,00

€

145,00

€

155,00

€

175,00

€

310,00

€

330,00

€

370,00

€

400,00

€

420,00

€

440,00

€

90,00

€

110,00

€

130,00

€

840,00

€

990,00

€

1125,00

€

310,00

€

330,00

€

350,00

Inclusief; douchen, water, 10 Ampère stroom, afvoer, digitale CAI, bijzettent, hond (max. 2) en 1 Wifi code.
Exclusief; toeristenbelasting.
U bent welkom vanaf 10:00 en op de dag van vertrek vragen wij u ons voor 16:00 te verlaten (m.u.v. Maandje Zomerkriebels).
In de Meivakantie mogen alleen Meivakantie-arrangementen een voorkeur van plaats aangeven.
Tijdens Hemelvaart en Pinksteren kunnen alleen de arrangementen worden geboekt.
Annuleren is alleen mogelijk via een annuleringsverzekering, die u zelf dient af te sluiten.
Kinderen onder de 3 jaar zijn gratis bij ons.

www.de-waay.nl

BIJKOMENDE KOSTEN
Borgsom Eurostekker
Borgsom CAI kabel
Huur Settopbox digitale T.V. vanaf
Wasmachinemunt incl. gratis wasmiddel
Droogtrommel munt
Vaatwasmachine munt
Strijkmunt
Bezoek* overdag (vanaf 3 jaar)
Bezoek* per nacht (vanaf 3 jaar)

€
€
€
€
€
€
€
€
€

15,00
15,00
5,00
4,00
2,00
0,50
0,50
2,50
5,00

* Campinggast dient het bezoek altijd van te voren aan te
melden en op te halen in de receptie.
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JAARPLAATSEN
van 01-04 t/m 30-9

€ 2.225,00

•
•
•
•

Ca. 150 m2 voor maximaal 5 personen.
Douchen in de sanitair gebouwen is niet toegestaan.
Recron- en Algemene voorwaarden van toepassing.
Inclusief; 300 kW elektriciteit, 10 Ampère, 5 m3 water,
afvoer, 30 vuilniszakken en digitale CAI.
• Exclusief; toeristenbelasting € 147,- en per hond € 60,(maximaal 2 honden).
• Stroomkosten per overschreden kW € 0,35.
• Waterkosten per overschreden m3 € 3,00.
Belangrijke informatie; de camping is geopend van 01-04
t/m 01-10. In deze periode is de gast welkom om dag en
nacht te verblijven. Buiten de openingsperiode, zijn wij
gesloten, en is verblijven niet toegestaan. Wij maken altijd
eerst kennis met geïnteresseerde. Hierna bekijken beide
partijen of een jaarplaats past. Permanente bewoning en
onderverhuur is niet mogelijk.
Prijswijzigingen i.v.m. overheidsmaatregelen
voorbehouden.

VERHUUR

VERHUUR

Lodge

Pipowagen

Maximaal 6 personen

maximaal 2 personen

De Lodge is volledig ingericht met T.V., combi-magnetron,
kookgerei, servies, fluitketel en Senseo apparaat. Ook zijn er
theedoeken, afwasborstel, vaatdoek, en toiletpapier aanwezig.
Onder het afdak kunt u gebruik maken van een lounge set.
Zie plattegrond voor meer informatie.

De Pipowagen is ingericht met T.V., koud water, kleine
koelkast, pannen, servies, kookgerei, waterketel, afvalemmer
en stoffer & blik.
Buiten bevind zich een lounge set en een picknicktafel.
Zie plattegrond voor meer informatie.

Algemeen
• Wel altijd zelf handdoeken meenemen en je lievelingsknuffel.
• Aankomst vanaf 15:00 en vertrek vóór 11:00.
• De lodges zijn bestemd voor alleengaande, stellen of
gezinnen. Niet voor groepen, instellingen of bedrijven.

Algemeen
• Wel altijd zelf meenemen: handdoeken, theedoeken, en je
lievelingsknuffel.
• Aankomst vanaf 15:00 en vertrek vóór 11:00.
• De hut is bestemd voor alleengaande, stellen
of gezinnen. Niet voor groepen instellingen of bedrijven.

Prijzen
lang weekend
Midweek
Week

laagseizoen
€
310,00
€
395,00
€
600,00

hoogseizoen
€
395,00
€
495,00
€
775,00

Inclusief; linnengoed, Wifi en eindschoonmaak.
Exclusief: toeristenbelasting en verblijf hond (maximaal 2)
€ 20,- per verblijf.

Prijzen
Pipowagen per nacht
€
U dient minimaal 2 nachten te reserveren.

Inclusief; linnengoed, 1 wifi code, gebruik sanitair gebouw
en eindschoonmaak.
Exclusief: toeristenbelasting en verblijf hond (maximaal 2)
€ 20,-. per verblijf.

stapelbed
boxspring
bed

keuken met
vaatwasser, koelkast,
en combi- magnetron

60,00

koelkast

VERHUUR

VERHUUR

Blokhut

Hut

maximaal 4 personen

maximaal 4 personen

De blokhut is ingericht met T.V., koud water, 2 pannen,
waterketel, afvalemmer en stoffer & blik.
Buiten bevindt zich een tafel, 4 stoelen en een picknickbank.
Zie plattegrond voor meer informatie.

De hut is ingericht met T.V., koud water, 2 pannen, waterketel,
afvalemmer en stoffer & blik.
Buiten bevindt zich een tafel, 4 stoelen en een picknickbank.
Zie plattegrond voor meer informatie.

Algemeen
• Wel altijd zelf meenemen: handdoeken, slaapzak, servies,
bestek, theedoeken, en je lievelingsknuffel.
• Aankomst vanaf 15:00 en vertrek vóór 11:00.
• Een servies- en bestek box is te leen en moet schoon terug
worden gebracht. Borg € 5,00.
• De blokhut is bestemd voor alleengaande, stellen
of gezinnen. Niet voor groepen instellingen of bedrijven.

Algemeen
• Wel altijd zelf meenemen: handdoeken, slaapzak, servies,
bestek, theedoeken, en je lievelingsknuffel.
• Aankomst vanaf 15:00 en vertrek vóór 11:00.
• Een servies- en bestek box is te leen en moet schoon terug
worden gebracht. Borg € 5,00.
• De hut is bestemd voor alleengaande, stellen
of gezinnen. Niet voor groepen instellingen of bedrijven.

Prijzen
Blokhut per nacht
U dient minimaal 2 nachten te reserveren.

€

60,00

stapelbed

stapelbed

Inclusief; 1 wifi code, gebruik sanitair gebouw en
eindschoonmaak.
Exclusief: toeristenbelasting en verblijf hond (maximaal 2)
€ 20,- per verblijf.

Prijzen
Hut per nacht
U dient minimaal 2 nachten te reserveren.

55,00

Inclusief; 1 wifi code, gebruik sanitair gebouw en
eindschoonmaak.
Exclusief: toeristenbelasting en verblijf hond (maximaal 2)
€ 20,- per verblijf.

stapelbed
koelkast

koelkast

€

Welkom op camping de Waay

Uitloopgebied
Uitloopgebied

AED
AED

AED
AED

AED
AED

Sanitair gebouw
Sanitair gebouw

Laadpaal elektrische auto
Laadpaal elektrische auto

Blokhut
Blokhut
Pipowagen
Pipowagen

Rijndijk 67a,
6686 MC Doornenburg
info@de-waay.nl
www.de-waay.nl

Wie zijn wij

T. 0481 - 42 12 56

Een gezellige familiecamping gelegen in het Rivierengebied, de Gelderse Poort
en de Betuwe. De camping ligt aan de rand van het dorpje Doornenburg, waar de Waal
zich van de Rijn splitst en de Linge ontspringt. De camping heeft ruim opgezette toeristische- seizoen en
jaarplaatsen. Ook zijn er leuke verhuur objecten om in te verblijven. Natuurlijk kunt op de camping terecht
voor een hapje en drankje. Bij de snackbar en minishop voor een ijsje, broodjes en lekkere snack.

Op de camping is van alles te doen
• Recreatievijver met zandstrand
• Ligweide & waterglijbanen
• Indoorspeeltuin met Eyeplay
• Waterpark

• Overkapt zwembad met speelboot
• Kinderboerderij (met twee alpaca’s)
• Visvijver
• Grote buiten speeltuin

• Gameroom voor jongeren
• Beachvolleybalveld
• Panna court
• Tennisbaan

Animatie
Ons animatieprogramma word verzorgd door Animatiewerk. Zij staan bekend om hun
gevarieerde en leuke activiteiten programma. Animatiewerk is aanwezig tijdens; Meivakantie,
Hemelvaart, Pinksteren en in de zomer van 11-07 t/m 29-08. Wij houden de schoolvakanties
van de Rijksoverheid aan. Het animatieprogramma is grotendeels voor kinderen
t/m 12 jaar, maar wij organiseren ook een aantal activiteiten voor de jeugd t/m 15 jaar.
Kom jij ook en doe je mee? Kijk op de website welke leuke activiteiten jij kunt kiezen!

Omgeving
U heeft hier een uniek startpunt voor geweldige fiets– en wandelroutes. Verken door middel van veerpontjes
de kilometers flora en fauna in onze polders en uiterwaarden langs de rivieren.
In de nabije omgeving zijn er leuke uitjes te ondernemen, zoals een bezoekje brengen aan Kasteel Doornenburg,
Fort Pannerden en de Gelderse Poort. Wij liggen precies tussen de historische stad Nijmegen en winkelstad
Arnhem. Burgers Zoo en het Openlucht Museum zijn zeker ook een bezoekje waard.

Algemeen
•
•
•
•
•

Annuleren kan alleen via een annuleringsverzekering. Deze dient u zelf af te sluiten.
Wifi is alleen voor recreatief gebruik.
Alleen reizende jongeren onder de 21 jaar zijn niet toegestaan.
Caravans met dubbele as zijn niet toegestaan.
Bij ons een dagje op bezoek komen, kan alleen als u een aanwezige campinggast
gaat bezoeken. Deze campinggast dient u van te voren aan te melden in de receptie.

Route beschrijving
Komt u vanaf de A12 Velperbroek neemt u de afslag Arnhem Huissen. Let op! De navigatie brengt u naar
een smalle dijk! Voor de uitgebreide, caravanvriendelijke route, volgt u de routebeschrijving die te vinden is
op onze website. Komt u vanaf A15, dan kunt u gewoon de navigatie volgen.

Graag tot ziens, Waay eens aan!

www.de-waay.nl

