CAMPING YN’E LIJTE
Op onze kleinschalige gemoedelijke camping bieden wij verschillende typen campingplaatsen. Voor elk wat wils!
Yn’e Lijte, rondom watersport, kindvriendelijk, maar toch beschut en veilig “in de luwte”!
Mocht u overige wensen hebben of wilt u met een groep komen, dan bieden wij graag een service en prijs op maat aan.
Wij staan u graag te woord en/of leiden u rond op de camping om alvast in de sfeer te komen.

KAMPEERTARIEVEN 2015
Hoogseizoen tarief*

Camper

Comfort

Premium (incl. Wi-Fi en douche)

Voor 1 of 2 personen

17.00

19,75

24,75

Voor- en naseizoen tarieven**

Camper

Comfort

Premium (incl. Wi-Fi en douche)

Voor 1 of 2 personen

15,00

17,75

22,75

* Uitleg tarieven en kampeerplaatsen
Camperplaatsen zijn te vinden op onze camping. De prijzen zijn inclusief caravan of tent, extra tent, stroom, auto en
inclusief alle belastingen. Deze plaatsen zijn verhard.
Comfortplaatsen zijn te vinden op passantenveld 1. De prijzen zijn inclusief caravan of tent, extra tent, stroom, auto en
inclusief alle belastingen.
Premiumplaatsen zijn te vinden op passantenveld 2. Deze plaatsen zijn ruimer en hebben water en afvoer. Bovendien
profiteert u op deze plaatsen van gratis WIFI en is de plaats inclusief douchemunten (1 p.p.p.d.). De prijzen zijn
inclusief caravan of tent, extra tent, stroom, auto en inclusief alle belastingen.
**Het voor- en naseizoen loopt van 1 april tot en met 3 juli en van 17 augustus tot en met 1 november, m.u.v. Hemelvaart (135/18-5) en het Pinksterweekend (22-5/26-5). Voor onze Premiumplaatsen geldt een minimaal verblijf van 2 nachten en prijzen
zijn inclusief caravan of tent, extra tent, stroom, auto en inclusief alle belastingen.

Extra’s kampeertarieven:
Extra personen per nacht
3,50
Reserveringskosten,
verzekerd van een plek naar keuze
5,Extra auto per nacht
2,Extra auto per week
10,Huisdier per nacht
3,
Ligplaats boot tot 8 meter per nacht
5,Ligplaats boot vanaf 8 meter,
per extra meter
1,Gebruik trailerhelling
2,50
Maximaal 1 gezin per plaats.
Kinderen tot 5 jaar verblijven gratis.
Senioren vanaf 65 betalen altijd het laagseizoen tarief.

LODGE SAFARITENT

Voor de trekker, als u op doorreis bent of gewoon omdat het
luxe is, hebben wij de Lodge Safaritent. Geen gedoe met tent
en stokken, maar basic en makkelijk kamperen.
Lodge
Safaritent
5
personen,
195,per
midweek/weekend of 300,- per week:
U waant zich in een tent, maar dan van hout en u hoeft hem
niet mee te nemen of op te zetten. Er staat een koelkast in en
u heeft het gemak van een picknicktafel op uw eigen terrasje.
Afhankelijk van wat u in uw vakantie wilt doen, dient u zelf
keukenuitrusting (potten, pannen, borden, bestek, glazen,
campinggaskooktoestel) en bedlinnen mee te nemen.
Natuurlijk kunt u ook heerlijk de daghap in ons restaurant
nuttigen. Lekker basic kamperen!

TRAVELHUTTEN & CAMPINGHUISJES

Voor de trekker, als u op doorreis bent of gewoon omdat het
fun is, hebben wij de Travelhutten en Campinghuisjes. Geen
gedoe met tent en stokken, maar basic en makkelijk
kamperen.
Travelhutten 4 personen, 37,50 per dag:
U waant zich in een tent, maar dan van hout en u hoeft hem
niet mee te nemen of op te zetten. Er staat een koelkast in en
u heeft het gemak van een picknicktafel op uw eigen terrasje.
Afhankelijk van wat u in uw vakantie wilt doen, dient u zelf
keukenuitrusting (potten, pannen, borden, bestek, glazen,
campinggaskooktoestel) en bedlinnen mee te nemen.
Natuurlijk kunt u ook heerlijk de daghap in ons restaurant
nuttigen. Lekker basic kamperen!
Campinghuisje 6 personen, 55 euro per dag:
Er staan op Yn’e Lijte twee ingerichte campinghuisjes voor
maximaal 6 personen die net iets meer comfort bieden dan
onze basic Travelhutten. De Campinghuisjes zijn voorzien
van twee aparte slaapkamers voor elk 3 personen, een
“centrale living”, een koelkast, en een eettafel met 6 stoelen.
Ook is er een koffiezetapparaat en een waterkoker aanwezig
en beschikt u over gratis Wi-Fi. Buiten staat een picknicktafel
op uw eigen terrasje.
Bijkomende kosten Travelhutten en Campinghuisjes:
Schoonmaak kosten
12,50
Reservering kosten
5,U dient uw eigen bedlinnen mee te nemen. Huur van
bedlinnen/handdoeken is mogelijk in overleg.
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