Klik op ‘reserveringen’, vul uw gegevens in, en zie de prijs van het verblijf direct op uw
beeldscherm. Verschil wachtsluisplaats en basisplaats klik hier.
Per nacht voor 2 personen, 1 kampeermiddel, 1
auto, Wifi, douche, warm water, btw,
exclusief toeristenbelasting
Laagseizoen
Rest van het seizoen
Paasweekend
Do 14-04 t/m ma 18-04
Meivakantie
za 23-04 t/m zon 08-05
1,3
Hemelvaartsweekend*
Woe 25-05 t/m zon 29-05
Pinksteren*2,3
Vrij 03-06 t/m ma 06-06
3
Zomervakantie*
Za 09-07 t/m zon 04-09

Gezinskorting per nacht zie voorwaarden*3
*
*2
1

*3
*4

Wachtsluis
-plaats

Basisplaats

Tentenveld

Fietsers-/
wandelaarsplaats*4

€ 27,25
€ 32,50
€ 32,50
€ 42,95
€ 42,95
€ 42,95
€ 4,80

€ 25,20
€ 30,45
€ 30,45
€ 39,90
€ 39,90
€ 39,90
€ 4,80

€ 24,20
€ 29,45
€ 29,45
€ 38,90
€ 38,90
€ 38,90
€ 4,80

€ 18,90
€ 18,90
€ 18,90
€ 23,10
€ 23,10
€ 23,10
n.v.t.

Hemelvaartsweekend minimum van 4 nachten.
Pinksterweekend minimum van 3 nachten. Twee lange weekenden aan de kust en uw kampeermiddel in
de tussentijd laten staan: check dan ons HePi arrangement.
Gezinskorting per nacht geldig voor gezinnen van 4 of meer personen met minimaal 1 kind ouder dan 1
en jonger dan 19, uitsluitend tijdens Hemelvaartsweekend, Pinksterweekend en zomervakantie. Bij 3
personen een aangepaste korting.
Fietsers-/wandelaarstarief is voor 2 personen, geen auto, klein trekkerstentje, ZONDER stroomaansluiting
op de plaats. Telefoon opladen etc. is geen probleem, dat is mogelijk
.

Campers/busjes zijn welkom mits ze op de plaats blijven staan tijdens het verblijf, dus niet
heen-en-weer rijden. Neem uw fiets mee! Wij hebben autovrije velden, geen
verkeersbewegingen, behalve van skelters met mooi weer
.
Overige tarieven per nacht
Toeristenbelasting p.p.p.n. Gemeente Sluis
Extra persoon (bij meer dan 2 personen) excl. Toeristenbelasting
Onze gezinskorting gezien tijdens hoogseizoen dagen?
Baby tot 1 jaar excl. toeristenbelasting
1e bijzettentje max. 5m2 (!)
2e bijzettentje max. 5m2 (!)
Voorkeursplaats of plaatsen naast/bij elkaar, per reservering:
HOND (niet alle hondensoorten zijn welkom, geef bij aanvragen het hondenras
door, max. 2 honden per plaats, altijd aangelijnd, uitlaten buiten de camping)
2e auto op bezoekersparkeerplaats
Huur eigen badkamer (privé-sanitair) per nacht (min. 3 nachten aansluitend)
Er is ook een privé-mindervalide badkamer te huur
Gedeelde mindervalide badkamer zonder extra kosten
Logee p.p.p.n. exc. toeristenbelasting/auto/tentje TOESTEMMING camping
Visite/dagbezoek per persoon (TOESTEMMING camping) ongeacht lengte bezoek
Extra motor, scooter, brommer
Onbewoond
Stroom per kWh bij wachtsluisplaats en tentenveldplaats
Douchen, warm water en 2 Wifi-toegangen inbegrepen

€ 1,25
€ 6,00
€ 4,00
gratis
€ 3,00
€ 30,00
€ 3,50
€ 3,00
€ 17,00

€ 6,00
€ 2,00
€ 2,50
nachttarief
€ 0,50
inbegrepen
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Arrangementen
inclusief toeristenbelasting, Wifi, warm water
Voorseizoen*5 01-04 tot 30-6-2022

Wachtsluisplaats

Basisplaats

Niet beschikbaar
(bezet)

Niet beschikbaar
(bezet)

HePi
Geniet van 2
lange
weekenden
aan de kust.

25-05 tot 06-06-2022 bij
2 personen
3 personen
4 personen
5 personen
6 personen

€ 350
€ 375
€ 410
€ 445
€ 495

€ 340
€ 365
€ 395
€ 440
€ 485

September

01-09 tot 30-09-2022

€ 650

€ 610

*5
Alle bovenstaande arrangementen zijn persoons-/gezinsgebonden. Voor 2 personen en thuiswonende
kinderen <19 jaar.

Voorseizoen en seizoensplaatsen zijn in 2022 niet meer beschikbaar.

Wij hanteren de algemene voorwaarden van HISWA-RECRON. Deze staan op
www.wachtsluis.nl/reserveren daar vindt u een link en bij de reserveringsbevestiging worden ze als
bijlage meegestuurd.
Privacyverklaring

Versie 7 januari 2022

