Kampeertarieven
2022

Natuur Camping
Zevenaar
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Kamperen kan bij ons van 30 april tot 1 oktober. Er is een dagelijkse aankomst
vanaf 14:00 uur mogelijk en een uiterlijk vertrek voor 11:00 uur.
Aankomst en vertrek is op elk gewenste dag van de week mogelijk. Alleen voor
Pasen, Hemelvaart en/of Pinksteren hanteren wij een vaste periode voor een
vaste prijs (arrangement). Dit arrangement kan uitgebreid worden met extra
dagen ervoor en/of erna. Al onze kampeertarieven zijn op basis van 2 personen
en inclusief:

✓ Water en douchen
✓ 10 ampère stroom

✓ Eén kampeermiddel en één bijzettentje
✓ Twee honden tegen betaling per
kampeerplaats toegestaan
✓ Parkeren één auto
✓ Wij rekenen geen reserveringskosten
Katten zijn niet toegestaan
Een reservering kunt u telefonisch maken door te bellen naar
0316-523520 of door een e-mail te sturen naar info@panoven.nl.

Kampeertarieven 2022
Onderstaande tarieven zijn op basis van 2 personen per nacht en
exclusief de overnachtingsheffing. Wij laten geen alleenreizende jongeren
of groepen t/m 20 jaar toe. Honden zijn alleen aangelijnd toegestaan op
ons park.

Camper/caravan plaats
1-3 nachten: € 25,50
4-6 nachten: € 23,50
7-14 nachten: € 22,50
Kampeertent
1-3 nachten: € 18,50
4-6 nachten: € 17,50
7-14 nachten: € 16,50

Extra kosten
Ieder extra persoon (p.p.p.n.): € 5,00
Overnachtingsheffing (p.p.p.n.): € 1,75
Hond - maximaal 2 honden per kampeerplaats (p.h.p.n.): € 5,00
Tweede bijzettent (p.n.): € 5,00

Een reservering kunt u telefonisch maken door te bellen naar
0316-523520 of door een e-mail te sturen naar info@panoven.nl.

