Camping Den Osse
Prijslijst 2022
Toeristische plaatsen

vanaf 01.04.22
GROEPEN PRIJS
PRIJSPER
PERPERSOON
PERSOONPER
PERNACHT
NACHT
EXCLUSIEF TOERISTENBELASTING
LaagMidden Hoogseizoen
€
7,30 € 7,60 €
8,90

Kleine tentplaatsen
279 t/m 282 + 220 t/m 224
Caravan/tentplaatsen incl stroom
€
10,15 € 11,05 €
11,70
227 t/m 235 en 247
Luxe caravan/tentplaatsen
€
12,25 € 14,15 €
15,25
225-226 +239 t/m 246 + 248 t/m 250 +
255 t/m 278
Bovenstaande nachtprijzen zijn excl.toeristenbelasting (€ 1,75 p.p.p.n van 01.04 t/m 30.04 en 01.09 t/m
30.10 en € 1,95 p.p.p.n van 01.05 t/m 31.08), excl. adm. kosten (€ 9,-)
Blokhutten

Groepen

Als uw groep bestaat uit 15 - 30 personen, dan krijgt u 4% korting op de totale huurprijs.

De groepsprijs wordt berekend vanaf min. 15 personen.
Uiterlijk 1 maand voor aankomst dient het exacte aantal plaatsen en/of blokhutten door te
worden gegeven.
14 dagen voor aankomst het definitieve aantal personen met namen, geboortedata en
de kentekens van alle auto's.
Voor de groepsprijs rekenen wij 3 tot 4 personen per plaats en 1 auto per plaats. Wij vragen u bij
slecht weer alle auto's op de parkeerplaats te zetten. Buiten de kleine tentplaatsen om is het
mogelijk om op 1 plaats 1 caravan + kleine tent of 2 tenten te plaatsen.
De groepsprijs geldt enkel als de gehele groep aanwezig is.
Degene die eerder komen en/of langer blijven betalen de reguliere prijs.
Honden zijn excl. de groepsprijs en worden apart berekend.
Indien er geen annuleringsverzekering is afgesloten en er worden gereserveerde plaatsen niet
gebruikt of tijdig geannuleerd, rekenen wij €45,- per plaats per nacht.
Onder voorbehoud van wijzigingen en drukfouten
Laagseizoen:

Middenseizoen:

Hoogseizoen:

01.04.2022 - 15.04.2022
18.04.2022 - 26.05.2022
06.06.2022 - 15.06.2022
19.06.2022 - 30.06.2022
04.09.2022 - 07.10.2022
15.04.2022 - 18.04.2022
15.06.2022 - 19.06.2022
28.08.2022 - 04.09.2022
07.10.2022 - 31.10.2022
26.05.2022 - 06.06.2022
30.06.2022 - 28.08.2022

Landgoed Den Osse B.V.
Camping Den Osse
Blankersweg 4
4318 TV Brouwershaven
Tel. +31-111-691513
www.campingdenosse.nl
info@campingdenosse.nl

