
2022 Laagseizoen Hoogseizoen

26 maart tot 24 mei 25 mei tot 19 aug.

20 aug. tot 15 okt.

Arrangement Periode Comfort Comfort Toeristen

Comfortplaats € 23,25 € 25,50 Aanbiedingen van - tot plaats plaats XL belasting

Comfortplaats XL € 24,75 € 27,00

Toeristenbelasting (p.p.p.n.) € 1,31 1,31 Maand April 26/3 - 23/4 € 350 € 392 € 34,58

Paasarrangement 9/4 - 23/4 € 225 € 246 p.p.p.n.

Bij te boeken opties: Maand mei 23/4 - 25/5 € 560 € 608 € 34,58

Meivakantie 23/4 - 7/5 € 280 € 301 p.p.p.n.

Extra persoon vanaf 3 jaar € 4,75 € 4,75 Hemelvaart-Pinksteren 25/5 - 7/6 € 343 € 364 p.p.p.n.

Bijzet tentje € 3,20 € 3,20 Voorzomer 1 7/6 - 23/6 € 400 € 424 p.p.p.n.

Extra auto (in overleg) € 3,00 € 3,00 Voorzomer 2 23/6 - 9/7 € 400 € 424 p.p.p.n.

Huur televisie (in overleg) € 1,50 € 1,50

Zomer

14 = 13 Juli/Aug € 314 € 351 p.p.p.n.

21 = 19 Juli/Aug € 484 € 513 p.p.p.n.

Najaar

Nazomer 20/8 -   1/10 € 630 € 693 € 34,58

Trekkersplaats 1 persoon € 10,15 € 10,15 Nazomer XL 20/8 - 15/10 € 728 € 812 € 51,88

Toeristenbelasting (p.p.p.n.) € 1,31 1,31

Parkcamping ’t Ravenest is een oase van groen, rust en autovrij. 

Bij te boeken opties: De auto kan op ons eigen parkeerterrein staan, honden zijn niet toegestaan. 

Extra persoon vanaf 3 jaar € 4,75 € 4,75 Het hele terrein is voorzien van een compleet nieuw internet en digitale tv voorziening. 

Bijzet tentje € 3,20 € 3,20 Hierdoor bieden wij je de gelegenheid om snel te internetten op de eigen plaats

Elektra € 2,50 € 2,50 en van het ruime aanbod TV zenders er zeker 30 in HD kwaliteit te kijken.

Het in de winter van 2021/2022 geheel gerenoveerde en verwarmde sanitairgebouw 

Geniet van je welverdiende vakantie is voorzien van toiletpapier, handzeep, papieren handdoeken, desinfectie handgel ed. 

                             & en bestaat uit een dames- en een heren gedeelte. 

                   kom helemaal tot rust! Buiten onder de veranda zijn 2 afwas mogelijkheden met gratis warm water.

Tevens is er een uitstorttafel voor het chemisch toilet aanwezig.

Wij heten je graag van harte welkom! Onze comfort en comfort XL plaatsen zijn ook geschikt voor campers tot 7 meter.

Comfortplaats 20 is geschikt voor grotere campers.

Tarief per overnachting

Incl. 2 personen, 1 kampeermiddel, 1 auto, 10 Amp. elektra, WiFi,

Digitale televisie, aansluiting afvoer, watertappunt en fietsenrek

Tarief per overnachting trekkersplaats 
Incl. 1 kampeermiddel, picknicktafel, fietsenrek, 1 auto 

Kampeeraanbiedingen
Onze aanbiedingen zijn op basis van 2 personen, 1 kampeermiddel, 1 auto, WiFi, 

Digitale televisie, aansluiting afvoer, watertappunt en fietsenrek

Exclusief toeristenbelasting en eigen verbruik van elektra (€ 0,35 / kWh)


