
Prijslijst hoofdseizoen, van 28/05 - 11/06 en van 2 8/06 - 30/08:
Tarieven per nacht (*1):
Volwassenen, per persoon 5,00 €          
Kinderen (3 – 14 jaar) 3,00 €          

Auto op de camping 2,50 €          

Aanhanger, motorfiets 2,00 €          
Hond of kat (alleen aan de lijn!) 2,50 €          
Stroomaansluiting (incl. 5 kWh per dag) 2,50 €          

Milieutoeslag 1,50 €          
Caravan (met of zonder voortent) 7,50 €          

Kampeerauto 8,00 €          

Camper 9,50 €          
Kleine tent (tot 5 m ², max. 2 personen) 4,50 €          
Grote tent (vanaf 5 m ², max. 5 personen) 6,50 €          

Bijzettentje 3,50 €          

Groepstenten In overleg

Overkappingen, zon-beschermingstenten, party-tenten e.d. In overleg

Bezoekers en overige tarieven:  

Am Blanksee 1, 19376  Siggelkow, OT Klein Pankow

tel: 0049 38724 22590  mobiel: 0049 152 0880 3883

www.campingamblanksee.de      info@campingamblanksee.de

Prijslijst Camping am Blanksee 2014

Bezoekers en overige tarieven:  
Bezoekerstarief, per persoon, per dag (08:00 - 22:00 uur) 2,50 €          

Bezoekerstarief, per persoon, per dag, vertrek na 22:00 uur 5,00 €          
Zwemwaterbezoek incl. gebruik sanitair (voor niet-gasten) 1,00 €          

Waterfiets per uur 5,00 €          

Warme douche 1,00 €          

Wasmachinegebruik, per keer 5,00 €          

Energie naar verbruik: Stroom per kWh: 0,50 €          

Water per m³: 6,00 €          

Gas per kg: 2,50 €          
Vuurplaats aan het water (brandhout niet inbegrepen) 5,00 €          

Prijslijst laagseizoen, periode 01/04 - 31/10, niet  zijnde hoogseizoen:
15% Korting  over prijzen per nacht (op basis van *1, m.u.v. elektra)

Arrangementen 2014 (niet voor verhuur-accomodaties):
          Hoogseizoen: 14 = 12   (op basis van *1)

          Laagseizoen: 7 overnachtingen met caravan, camper of tent,
incl. 2 personen, auto, stroom (incl. 5KWh/dag) ,

milieutoeslag en 4 verse broodjes per dag:

                    In de maanden April en Oktober: 100,00 €
                    In de maanden Mei, Juni en Septe mber: 135,00 €

Verhuur-accomodaties, per accom. & nacht bij bezett ing met 2 pers.:
Hoogseizoen

Vakantiehuis (steen)  1/2 personen, vanaf 50,00 €        
Vakantiehuis (steen)  3/4 personen, vanaf 60,00 €        
Houten vakantiehuis (luxe)  4/5 pers., v.a. 75,00 €        

Caravan 2/4 personen, vanaf 40,00 €        

Caravan 4/6 personen, vanaf 50,00 €        
laagseizoen: 20% korting op verhuurprijzen (excl. schoonmaak & energie)laagseizoen: 20% korting op verhuurprijzen (excl. schoonmaak & energie)

--- Voor alle verhuur-accomodaties geldt een verplichte eindschoonmaak van 25,00 Euro en energie naar verbruik --- 

Seizoenplaatsen: Huurprijs per m², vanaf 100 m² (op aanvraag)

 Prijswijzigingen alsmede tekst- en/of zetfouten voorbehouden
Iedere vorm van bovengenoemd verblijf is altijd bij vooruitbetaling. Onderverhuur altijd in overleg. 

Voor alle kortingen e.o. akties geldt: niet combineerbaar met andere kortingen e.o. akties


