“Natuurkampeerterrein Landgoed Ottermeer”
Ottermeerweg 2 • 4725 PZ Wouwse Plantage • Mobiel Tel 06 - 44 63 33 21
E-mail: camping@ottermeerhoeve.nl • Website: www.landgoedottermeer.nl
Bankrekening Iban: NL25 Rabo 0354421115

Tarieven seizoen 2019
Basistarief per plaats per nacht:
Laagseizoen:
€ 23,00
Middenseizoen 1: € 30,00 incl. activiteiten
Middenseizoen 2: € 38,00 incl. activiteiten
Hoogseizoen:
€ 48,00 incl. activiteiten

Aankomst kamperen na 14.00 uur, aankomst verhuuraccommodaties na 15.00. Vertrek voor 12 uur.
Aankomst en vertrek buiten deze tijden e.v. in overleg
mogelijk. Tijdens Hemelvaart en Pinksteren ben je
welkom vanaf 9.00 uur tot ‘s avonds op vertrekdatum.

Het basistarief is inclusief:
Twee personen, kampeermiddel, warm water, warme douche, afwasmiddel, toiletpapier, gebruik koelkast en vriezer, één
auto op de parkeerplaats, natuur en landschapsbijdrage van € 1,00 p.p.p.n plus alle voorzieningen zoals zwemven, kano’s,
skelters etc.
Overige tarieven per nacht:
Trekkers (wandelaars, fietsers):
Kleine bijzettent (tot 4 m2):
Bijzettent groter dan 4 m2:
Extra persoon:
Kinderen t/m 3 jr.:
(extra) auto / trailer / aanhangwagen / motor:
Bagagewagen:
Honden (aangelijnd toegestaan, na overleg):		
Elektriciteit (elektr. verwarming alleen in overleg):
Bezoekers voor gasten (dagtarief, excl. auto):
Logé tarief:
Toeristenbelasting
Milieuheffing
Huur picknicktafel
		

€ 13,00 (incl. t/m)
€ 2,50 (eerste gratis)
€ 4,00
€ 5,50
€ 3,50
€ 3,00
€ 3,00
€ 5,00
€ 3,00 (6 amp.)
€ 4,50
€ 8,00
€ 1,17 p.p.
€ 0,58 p.p.
€ 5,00 per dag
€ 30,00 per week

Weekenden in het laagseizoen
Tussen 25 april en 1 oktober geldt; vanaf vrijdagmorgen tot zondagavond betaal je voor 2 personen het basistarief van
€ 56,00 per plaats, extra personen betalen het geldende tarief. Voor 1 nacht zijn de kosten 1.5 keer het kampeertarief.
Van de verhuuraccommodaties wordt de prijs verhoogd met € 20,00 in deze weekenden.

Verhuuraccomodaties

Drie Beachloften aan het ven, een Zonnewagen en een Pipowagen.
Deze zijn volledig ingericht. Je hoeft alleen beddengoed, dekbed, kussens en persoonlijke spullen mee te nemen.
De pipowagen is incl. beddengoed. Verhuur vanaf twee nachten, incl. vier personen, gas, elektra en tb/m.
Schoonmaakkosten € 40,00.
Prijzen Beachloften:
Laagseizoen € 94,00 per nacht, midden seizoen 1+2: € 120,00 per nacht, hoog-seizoen € 138,00 per nacht. Eventuele
extra personen(max. 2): € 11,00 per nacht. Schoonmaakkosten € 40,00.
Prijzen Zonnewagen en Pipowagen:
Laagseizoen € 74,00, middenseizoen 1: € 84,00, middenseizoen 2: € 89,00 en hoogseizoen € 99,00 per nacht. Bij de
pipowagen komt er € 20,00 voor het beddengoed bij.

De Ottermeerhoeve heeft een biologisch afvalwatersysteem. Om dit systeem
niet te ontregelen graag alleen biologisch afbreekbare shampoo, zeep e.d.
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gebruiken. Deze producten zijn tegen inkoopsprijs bij ons verkrijgbaar.

Vakanties 2019
Meivakantie:

26 april t/m 05 mei:

€ 30,00 per nacht

Hemelvaartfestival:

07 t/m 10 juni ’s avonds:

€ 240,00 twee personen

		

extra personen > 4 jaar

€ 11,00		 per persoon.

Pinksterarrangement: 18 t/m 21 mei ’s avonds:

€ 175,00 twee personen

		

Tijdens het Hemelvaartfestival en Pinksteren is de prijs

		

voor de verhuuraccommodaties € 10,00 per nacht hoger.

Zomervakantie:

29 juni t/m 13juli:

€ 30,00 per nacht

		

13 juli - 20 juli:

€ 38,00 per nacht

		

20 juli t/m 17 augustus

€ 48,00 per nacht

		

17 augustus t/m 24 augustus:

€ 38,00 per nacht

		

24 augustus - 1 september:

€ 30.00 per nacht

In deze periode worden gratis activiteiten aangeboden, o.a. kampvuur en broodjes bakken. In het hoogseizoen worden
daarnaast extra workshops en evenementen georganiseerd, zoals paard en ponyrijden, yoga, concerten, maaltijden.

Ottermeer Hemelvaartfestival 2019
Dit jaar organiseren we het eerste hemelvaartfestival. Een uitbundige kampeerervaring met voor ieder vanaf
c.a. 4 jaar verbindende workshops en activiteiten zoals yoga, muziek, dans, kunst, natuurbeleving, eten en nog
veel meer. Meer hierover vind je op onze website.

Van 20 juli - 17 augustus boek je de kampeerplaatsen voor minimaal 1 week, voor de accommodaties is dat van 13 juli - 24 augustus. De aankomst en vertrekdatum is bij voorkeur op zaterdag.
Met Hemelvaart en Pinksteren zijn alleen arrangementen mogelijk.

Kortingen 2019
10% Vroegboek korting tot 1 februari 2019 op het kampeerbedrag;
indien je het gehele kampeerbedrag per omgaande overmaakt.
5% Korting voor boekingen na 1 februari tot 6 weken voor aankomst op het kampeerbedrag,
mits je het gehele kampeerbedrag per omgaande voldoet.

Reserveren
Je kunt reserveren via de website www.landgoedottermeer.nl. De reservering is definitief na betaling van 100% (met
ev. korting) of 50% (zonder korting) van de kampeersom. Uiterlijk 6 weken voor aankomstdag betaalt je de resterende
50%. Je betaalt geen reserveringskosten.
Een reservering wijzigen kost € 10,00.

Annuleren, vroegtijdig vertrek/verlate aankomst.
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