Prijslijst 2021

Camping De Shelter
De voordelen van
online boeken
a Géén voorkeurskosten
a Eigen gastrecensies
a Ruim aanbod voor uw Texel

vakantie

a Eenvoudig uw boeking

beheren via Mijn Vakantie

Kampeerplaatsen
Periode*

Comfortplaats

van

tot

korting

1e & 2e nacht

3e nacht e.v.

vr 26-2-21

do 1-4-21

!

34,25

28,75

vr 2-4-21

di 6-4-21

38,75

33,25

34,25

28,75

38,75

33,25

wo 7-4-21

do 22-4-21

vr 23-4-21

ma 24-5-21

!

di 25-5-21

vr 11-6-21

34,25

28,75

za 12-6-21

vr 18-6-21

38,75

33,25

za 19-6-21

vr 2-7-21

42,75

37,25

za 3-7-21

vr 20-8-21

53,75

48,25

za 21-8-21

vr 27-8-21

42,75

37,25

34,25

28,75

38,75

33,25

za 28-8-21

vr 24-9-21

za 25-9-21

zo 7-11-21

!

!

Kampeerarrangementen
Periode***

Comfortplaats

12-5-2021 tot 25-5-2021

Hemelvaart/ Pinksteren (13 nachten)

325,00

***Arrangementsprijzen zijn incl. 2 personen, stroomgebruik en reserveringskosten.

Bij te boeken extra’s (optioneel)
Extra persoon per nacht (3 e.v.)

4,60

Tweede bijzettent per nacht

3,10

e

Huisdier per nacht

5,60

Douche / warm water

gratis

WiFi
Deelname annuleringsfonds

gratis

Goed Weer Garantie!
Texel heeft de meeste zonuren
van Nederland. Maar, wat te
doen als het weer tegenzit op
vakantie?
Camping De Shelter geeft u
bij het reserveren van een
kampeerplaats automatisch de
Goed Weer Garantie.
Voor meer informatie
en voorwaarden:

www.krim.nl

6,5% premie van de huursom

Kortingen kamperen 2021
! 4 = 3 = U verblijft 1 nacht gratis als u een verblijf boekt van 4 nachten. M.u.v. de schoolvakanties.

* Prijzen zijn per nacht op basis van 2 personen 1 kampeermiddel en 1 bijzettent. Exclusief toeristenbelasting à € 2,25 p.p.p.n.
Douche, warm water en stroom zijn gratis. Draadloos internet (wifi) is gratis beschikbaar tijdens uw verblijf.
Arrangementen en kortingen zijn niet geldig in combinatie met andere acties en/of kortingen. Ook zijn arrangementen en kortingen niet onderling te combineren en geldt er per boeking max. 1 korting/actie.
Op al onze overeenkomsten zijn de standaard algemene voorwaarden van de Recron van toepassing (www.recron.nl). Er kunnen geen rechten worden ontleend aan evt. typefouten.

