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Kamperen

Kortingen

Blijf zo lang als u wilt

• 1 april tot 29 april
• 8 mei tot 25 mei
• 6 juni tot 1 juli
• 1 september tot 1 november

Kies uw ideale kampeerplaats

-25 %
-15 %
-15 %
-25 %

Zorgeloos kamperen inclusief:
•
•
•
•
•

•
•
•
•

Prijzen voor kamperen*

-25
%

Hoe langer u blijft, hoe meer korting u ontvangt. Duurt uw verblijf
tussen 7 en 13 dagen dan krijgt u over de hele periode 5% korting op de
huurprijs. Tussen 14 en 20 dagen bedraagt de korting 6%, en blijft u langer
dan 21 dagen dan krijgt u 7% korting. De weekprijs komt hiermee te
vervallen.

Bij Naturistisch Recreatiepark Elsendorp geeft u uw rust de ruimte.
Of u nu kiest voor een weekendje weg, een heerlijke vakantie of
een seizoen lang genieten: op ons park in de prachtige omgeving
van de Brabantse Peel is het heerlijk vertoeven. Zowel voor korte
als lange vakanties!

• A-plaats met kabelaansluiting voor de televisie en elektriciteit.
Locaties: de Vijverrand, de Eksterhof, de Reigerhof, de Fazantplaats of het Gruttoveld (nr. 784 t/m 800).
• A-plaats met elektriciteit en wateraansluiting. Locatie: het Gruttoveld (nr. 718 t/m 723, 738 t/m 743, 780 t/m 783 en 801 t/m
807)
• B-plaats met elektriciteit. Locatie: het Gruttoveld en Merelhoek
418 en 419.
• C-plaats zonder elektriciteit. Locatie: de Merelhoek (nr. 404 en
408 t/m 411 alleen geschikt voor kleine kampeermiddelen)
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Ruime plaats voor 1 kampeermiddel met 2 koepeltentjes (max. 8 m²)
Heerlijk verblijf voor maximaal 6 personen
Gebruik van moderne sanitaire voorzieningen
Toegang tot verwarmd en overdekt zwembad
Gratis gebruik van de sauna op donderdag- en zaterdagavond
en in het hoogseizoen ook op dinsdagavond.(u betaalt €5,00 p.p.,
deze krijgt u dezelfde avond terug in de vorm van €5,00 korting
op uw rekening van de horeca)
Gebruik van elektriciteit
(indien aanwezig op de kampeerplaats)
Gratis internet via wifi-verbinding
Parkeergelegenheid voor de auto
Milieustraat (1 grote of 2 kleine vuilniszakken,
toeslag extra zakken à € 1,35 per stuk)

Periode

Plaats A

Plaats B

Plaats C

Huisdier

Overnachting

n.v.t.

€ 42,10

€ 40,25

€ 36,65

€ 4,65

Seizoen**

1 apr. t/m 31 okt.

€ 2058,60 € 1972,85 € 1854,30 € 77,85

Voorseizoen**

1 apr. t/m 30 jun.

€ 1048,00 € 997,45

Naseizoen**

1 sept. t/m 31 okt. € 482,80

€ 919,50

€ 49,25

€ 431,30

€ 372,80

€ 49,25

€ 432,45

€ 415,40

€ 381,00

€ 34,60

€ 372,45

€ 360,00

€ 329,60

€ 28,40

Arrangementen
Hemelvaart en Pinksteren

25 mei t/m 6 juni
(zonder onderbreking)
25 mei t/m 29 mei en

Hemelvaart en Pinksteren 3 juni t/m 6 juni

* Prijzen zijn inclusief btw en exclusief toeristenbelasting à € 1,45 p.p.p.n.
** Seizoen / voor- en naseizoenprijzen zijn inclusief toeristenbelasting

Winter

kamperen

Ook in de winter is het prachtig kamperen. In de frisse Brabantse buitenlucht komt u heerlijk
tot rust. U maakt kosteloos gebruik van onze douches, kabelaansluiting, wifi en op de vaste
sauna-avonden kunt u gebruik maken van de sauna. De belangrijkste informatie op een rijtje:
•
•
•
•
•
•

Winterseizoen is van 1 november tot 31 maart
Maandprijs € 200,00
Kampeerplaatsen aan de Vijverrand (nr. 619 t/m 630) en op de Eksterhof
Seizoenprijs € 750,00
Dagprijs € 17,50 (excl. toeristenbelasting € 1,45 p.p.p.n.)
Weekprijs € 65,00 (excl. toeristenbelasting € 1,45 p.p.p.n.)

Bij de maand-en seizoenprijs is de toeristenbelasting à € 1,45 p.p.p.n inbegrepen. Alle prijzen zijn inclusief btw
en exclusief gebruik van elektriciteit. Uw verbruik wordt opgenomen bij vertrek en apart verrekend

