Waaldijk 38, 6678 MC Oosterhoud Gld.
Tel. 0481-481200
Email: Info@campingdegrotealtena.nl
Internet: www.campingdegrotealtena.nl
IBAN no.: NL23 RABO 0139 8002 12
K.v.K. nr. 10043343

Tarieven Waal-lodge 2022
De onderstaande tarieven zijn inclusief kosten voor gas, water en elektra
De Eindschoonmaakkosten bedragen €35,- per verblijf.
De Waal-lodge is geschikt voor maximaal 2 volwassenen en 2 kinderen.
Het is niet toegestaan om te roken of te gourmetten in deze accommodatie. Ook honden en andere
huisdieren zijn niet toegestaan.
U bent welkom vanaf 15.00u. op de dag van aankomst. We verzoeken u de accommodatie voor 11.00u. te
hebben verlaten op de dag van vertrek.
U vindt de Waal-lodges op plek J 23 en J 24 op de plattegrond.

Tarieven 2022
Laagseizoen
Pasen
Laagseizoen
Meivakantie
Laagseizoen
Hemelvaart
Pinksteren
Laagseizoen
Hoogseizoen
Topseizoen
Hoogseizoen
Laagseizoen
Herfstvakantie

Bijkomende kosten
Reserveringskosten
online/telefonisch
Borg
Bedlinnen per persoon
Fietsverhuur per dag
E-bikeverhuur per dag

Van/tot
1 apr tot 15 apr
15 apr tot 22 apr
22 apr tot 29 apr
29 apr tot 6 mei
6 mei tot 20 mei
20 mei tot 3 jun
3 jun tot 10 jun
10 jun tot 8 jul
8 jul tot 15 jul
15 jul tot 22 aug
22 aug tot 2 sept
5 sept tot 14 okt
14 okt tot 31 okt

€ 9,50/ € 18,50
€ 100,00
€ 8,00
€ 8,50
€ 25,00

Week (Vrijdag tot vrijdag)
€ 600
€ 725
€ 600
€ 670
€ 600
€ 770
€ 790
€ 670
€ 775
€ 825
€ 775
€ 670
€ 670

Eindschoonmaak

€ 35,00

WiFi (per dag/week/maand)
Wasmunt (incl. wasmiddel)
Droogmunt

€ 2,50 / € 10,00 / € 25,00
€ 4,00
€ 3,00

Op onze tarieven zijn de Recronvoorwaarden van toepassing.
Bij reservering dient u 100% van het reserveringsbedrag vooruit te betalen: 50% binnen 2 weken na boeking én 50% vóór
aankomst.
In het geval van een reservering met voorkeursplaats behouden wij het recht voor om een alternatieve plaats aan te wijzen als
dat nodig is. Uiteraard in overleg met u.
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Tarieven Studio Altena 2022
De onderstaande tarieven zijn inclusief kosten voor gas, water en elektra
De Eindschoonmaakkosten bedragen €35,- per verblijf.
Het is niet toegestaan om te roken of te gourmetten in deze accommodatie. Ook honden en ander
huisdieren zijn niet toegestaan.
U bent welkom vanaf 15.00u. op de dag van aankomst. We verzoeken u de accommodatie voor 11.00u. te
hebben verlaten op de dag van vertrek.
U vindt de Studio Altena op plek 74 op de plattegrond.

Tarieven 2022
Laagseizoen
Pasen
Laagseizoen
Meivakantie
Laagseizoen
Hemelvaart
Laagseizoen
Pinksteren
Laagseizoen
Hoogseizoen
Topseizoen
Hoogseizoen
Laagseizoen
Herfstvakantie

Van/tot
1 apr tot 15 apr
15 apr tot 19 apr
19 apr tot 29 apr
29 apr tot 9 mei
9 mei tot 25 mei
25 mei tot 30 mei
30 mei tot 3 jun
3 jun tot 7 jun
7 jun tot 8 jul
8 jul tot 15 jul
15 jul tot 15 aug
15 aug tot 5 sept
5 sept tot 14 okt
14 okt tot 31 okt

Weekend
€ 210

€ 225

Midweek
€ 275
€ 2751
€ 275
€ 295
€ 275
€ 3602
€ 295
€ 2951
€ 295

€ 225
€ 225

€ 295
€ 295

€ 210
€ 225
€ 225

Week
€ 440
€ 440
€ 475
€ 440

€ 475
€ 5103
€ 5453
€ 5103
€ 475
€ 475

1 4 nachten,

aankomst op vrijdag, vertrek op dinsdag.
5 nachten, aankomst op woensdag vertrek op maandag
3 Minimaal 7 nachten. Aankomst/vertrek op zaterdag
2

Bijkomende kosten
Reserveringskosten
online/telefonisch
Borg
Bedlinnen per persoon
Fietsverhuur per dag

€ 9,50/ € 18,50
€ 50,00
€ 8,00
€ 8,50

WiFi (per dag/week/maand)

€ 2,50 / € 10,00 / € 25,00

Wasmunt (incl. wasmiddel)
Droogmunt
E-bikeverhuur per dag

€ 4,00
€ 3,00
€ 25,00

Op onze tarieven zijn de Recronvoorwaarden van toepassing.
Bij reservering dient u 100% van het reserveringsbedrag vooruit te betalen: 50% binnen 2 weken na boeking én 50% vóór
aankomst.
In het geval van een reservering met voorkeursplaats behouden wij het recht voor om een alternatieve plaats aan te wijzen als
dat nodig is. Uiteraard in overleg met u.

