Kampeeraanbiedingen

Prijzen kamperen 2019

Kortingen laagseizoen

Periode

Incl. elektra, WiFi, Digitale televisie. Excl. Toeristenbelasting

15 % per overnachting

Comfortplaats, incl. 2 pers.,
Trekkersplaats, incl. douchemunt,

10 % per overnachting
7 nachten of meer =
1 nacht gratis

30/3 - 26/4
1/10 - 31/10
27/4 - 25/5
31/8 - 30/9
27/4 - 25/5
31/8 - 30/9

Arrangementen

Periode

Prijs per overnachting,

Extra persoon
Kinderen tot 3 jaar
Bijzet tentje
Toeristenbelasting

1 persoon

€ 21,55
€ 9,25 / 2 personen € 13,40
€ 4,25
Gratis
€ 2,95
€ 1,11

Parkcamping ’t Ravenest is groen, rustig en autovrij. De auto kan op ons eigen
parkeerterrein staan, honden zijn niet toegestaan. Het hele terrein is voorzien van een
compleet nieuw internet en digitale tv voorziening. Hierdoor bieden wij je de gelegenheid
om snel te internetten op de eigen plaats en van het ruime aanbod TV zenders er zeker
30 in HD kwaliteit te kijken.
Het verwarmde toiletgebouw is voorzien van een dames- en een heren gedeelte.
Tevens is er een centrifuge, (gratis) warm water voorziening voor de afwas en een
groente wasplaats. Buiten het toiletgebouw is een uitstorttafel voor het chemisch toilet
aanwezig. Alle comfortplaatsen zijn voorzien van een watertappunt, afvoerputje,
aansluiting afvalwater, aansluiting 10 Amp. elektra, digitale televisie, fietsenrek en zijn
gescheiden door beukenhaagjes. Camperaars zijn ook van harte welkom.

Reserveren
- Wij zijn aangesloten bij de Recron en hanteren de standaardvoorwaarden voor
toeristische plaatsen, welke wij op verzoek toesturen.
- Voor comfortplaatsen geldt: Aankomst na 13.00 uur, vertrek voor 12.00 uur.
Wil je eerder arriveren of later de plaats verlaten is dit alleen mogelijk na overleg met
de receptie.
- Huren van fietsen, E-bikes en mountainbikes is mogelijk bij de receptie.
- Wijzigingen en/of fouten voorbehouden.
- Kortingen kunnen niet gecombineerd worden.
- Prijzen op basis van 9% btw

Parkcamping ’t Ravenest
W. www.ravenest.nl

Schovenhorsterveldweg 10
E. info@ravenest.nl

Comfort
plaats
€ 18,35

Extra
persoon
€ 4,25 p.n.

Toeristen
belasting
p.p.p.n.

€ 19,40

€ 4,25 p.n.

p.p.p.n.

€ 21,55
€ 4,25 p.n.
korting

p.p.p.n.

Voorseizoen
Voorseizoen XL
Paasarrangement
Meivakantie
Hemelvaart-Pinksteren
Voorzomer
Voorzomer XL

30/3-29/6
30/3-13/7
6/4-22/4
26/4-5/5
29/5-10/6
29/5-01/7
18/5-06/7

Comfort
plaats
€ 595,€ 695,€ 180,€ 170,€ 220,€ 305,€ 405,-

Extra
persoon
€ 56,50
€ 76,50
€ 4,25 p.n.
€ 4,25 p.n.
€ 4,25 p.n.
€ 4,25 p.n.
€ 4,25 p.n.

Toeristen
belasting
€ 75,80
€ 85,p.p.p.n.
p.p.p.n.
p.p.p.n.
€ 47,70
€ 64,35

Zomer
14 = 13
21 = 19

Juli/Augustus € 280,Juli/Augustus € 410,-

€ 4,25 p.n.
€ 4,25 p.n.

p.p.p.n.
p.p.p.n.

Najaar
Nazomer
Nazomer XL
Naseizoen
Naseizoen XL

31/8-30/9
24/8-05/10
31/8-31/10
24/8-31/10

€
€
€
€

€
€
€
€

€ 47,70
€ 55,€ 47,70
€ 55,-

Heel seizoen

30/3-31/10

€ 1350,-

242,350,360,405,-

4,25 p.n.
4,25 p.n.
4,25 p.n.
4,25 p.n.

€ 125,-

€ 166,80

Al onze arrangement aanbiedingen zijn op basis van een comfort kampeerplaats
Inclusief 2 personen, WiFi, Digitale televisie, aansluiting afvoer en watertappunt.
Exclusief toeristenbelasting en het eigen verbruik van elektra (€ 0,29/kWh).
Klik op de link om een van onze arrangementen of per dag te boeken.

3881 PB Putten
T. 0341-352159

