Weektarieven & nachttarieven

Arrangementen

Onderstaande prijzen zijn incl. douchen, water, 10 Ampère stroom,

Onderstaande prijzen zijn incl. douchen, water, 10 Ampère stroom,

afvoer, digitale CAI, bijzet tent, hond (max. 2) en 1 Wifi code.

afvoer, digitale CAI, bijzet tent, hond (max. 2) en 1 Wifi code.

Exclusief toeristenbelasting.

Exclusief toeristenbelasting.

U bent welkom vanaf 13:00 en op de vertrek dag vragen

Tijdens de arrangementen bent u vanaf 10:00 welkom en op de

wij u om voor 12:00 de camping te verlaten.

vertrek dag vragen wij u om voor 16:00 de camping te verlaten.

Hoogseizoen is voor ons; Meivakantie, Hemelvaart, Pinksteren en in de
zomer van 06.07 t/m 24.08, alles wat daar buiten valt is laagseizoen.
Tijdens het hoogseizoen is het animatieteam aanwezig

Max. 2 pers

Max. 3 pers

Max. 5 pers

67,50

78,00

98,50

280,00

310,00

330,00

480,00

510,00

540,00

165,00

175,00

195,00

135,00

145,00

165,00

290,00

310,00

350,00

260,00

280,00

300,00

28 nachten in de periode

800,00

950,00

1080,00

06.07 t/m 24.08

Let op; aankomst 13:00 & vertrek 12:00

Pasen
19.04 t/m 22.04
Meivakantie
26.04 t/m 05.05

Nachttarief; comfortplaats

Laagseizoen

Hoogseizoen

max.

2 personen

24,50

35,50

Voorjaarskriebels

max.

3 personen

29,00

40,00

10.05 t/m 10.06

max.

5 personen

35,50

46,00

Incl. Hepi

Korting; dit mag u van het eindbedrag afhalen

Bij een verblijf van 1 week

10,00

Hemelvaart

Bij een verblijf van 2 weken

20,00

29.05 t/m 02.06

Bij een verblijf van 3 weken

30,00
Pinksteren

Extra personen p.p.p.n.

5,00

5,00

07.06 t/m 10.06

(vanaf 3 jaar)
Hemelvaart & Pinksteren
Groepstarieven p.p.p.n.

8,50

n.v.t.

1,00

1,00

29.05 t/m 10.06

(vanaf 3 jaar)
Vroege Vogels
Toeristenbelasting p.p.p.n.

12.06 t/m 03.07

(vanaf 3 jaar)
Maandje zomerkriebels
Nachttarief; tentplaats (zonder stroom)
Incl. douchen, water en hond. Aankomst vanaf 13.00 en vertrek voor 12.00
max.

1 persoon

8,50

11,00

Naseizoen

max.

2 personen

15,50

19,50

25.08 t/m 29.09

max.

3 personen

19,50

23,50

max.

5 personen

21,50

26,50

250,00

270,00

280,00

In de meivakantie mogen alleen

Annuleren is alleen mogelijk via een annuleringsverzekering

meivakantiearrangementen een voorkeur van plaats aangeven.
Tijdens de Hemelvaart & Pinksteren kunnen alleen arrangementen geboekt worden.

Tarieven voor eventuele bijkomende kosten
Borgsom Eurostekker

15,00

Borgsom CAI kabel

15,00

Huren Settopbox voor digitale t.v.

Vanaf

Tarieven 2019

5,00

Wasmachinemunt & gratis wasmiddel in machine

4,00

Droogtrommel munt

2,00

Afwasmachinemunt & Strijkmunt

0,50

Rijndijk 67 6686 MC Doornenburg

0481-421256

info@de-waay.nl

Jaarplaats 01.04 t/m 30.09
Multicourt; tennis & basketbal

€2130,00

Ca. 150 m2, incl. 300 kW elektriciteit 10 Ampère,

t/m 18 jaar (reserveren niet mogelijk)

gratis

5 m3 water, digitale CAI, afvoer en 30 vuilniszakken. Max. 5 personen.

Vanaf 18 jaar (per uur)

5,00

Douchen in sanitair gebouwen niet toegestaan

Bezoek overdag (campinggast moet bezoek eerst aanmelden)
Vanaf 3 jaar

2,00

Ons bezoeken kan alleen als u iemand op de camping gaat bezoeken
Bezoek per nacht
Vanaf 3 jaar

5,00

Wifi is alleen voor recreatief gebruik
Alleen reizende jongeren onder de 21 jaar zijn niet toegestaan
Caravans met dubbele as zijn niet toegestaan

Animatieprogramma

Met Pasen is er een paasvuur, eieren zoeken en een leuke knutsel.
Ons animatieprogramma word verzorgt door Animatiewerk die bekend

Seizoenplaats 30.03 t/m 30.09
Incl. Douchen, incl. 300 kW elektriciteit 10 Ampère, afvoer, water,
digitale CAI en 30 vuilniszakken. Max. 5 personen.
* Cirkels op het achterveld

ca. 120 m2

€2080,00

* Zwaluwenveld

ca. 100 m2

€1800,00

* Mussenveld

ca. 100 m2

€1690,00

Voorseizoenplaats 30.03 t/m 24.06
Incl. Douchen, incl. 150 kW elektriciteit 10 Ampère, afvoer, water,
digitale CAI en 15 vuilniszakken. Max. 5 personen.
* Cirkels op het achterveld

ca. 120 m2

€980,00

* Zwaluwenveld

ca. 100 m2

€880,00

staan om hun variërende en leuke activiteiten programma.

Hond (maximaal 2)

Animatiewerk is aanwezig tijdens; Meivakantie, Hemelvaart,

* Heel seizoen

€60,00

Pinksteren en in de zomer van 07.07 t/m 24.08.

* Voorseizoen

€30,00

Wij houden de schoolvakanties van de Rijksoverheid aan.

Toeristenbelasting (per plaats)
Het animatieprogramma is grotendeels voor kinderen t/m 12 jaar,

* Heel seizoen

€147,00

maar wij organiseren ook een aantal activiteiten voor de jeugd t/m 15 jaar.

* Voorseizoen

€73,50

Wifi (1 code) per maand

€10,00

Wij hopen u snel te mogen verwelkomen op onze camping!
Familie Willemsen & medewerkers “de Waay”

www.de-waay.nl
Prijswijzingen i.v.m. overheidsmaatregelen voorbehouden

