Prijzen Safaritenten - Vakantiepark Herperduin - 2017
Nachtprijzen 6 persoons safaritent
14 april t/m 14 mei
15 mei t/m 6 juli ZO/MA/DI/WO/DO*
15 mei t/m 6 juli VR/ZA
7 juli t/m 14 juli
15 juli t/m 21 juli
22 juli t/m 18 aug
19 aug t/m 25 aug
26 aug t/m 3 sep
4 t/m 25 september ZO/MA/DI/WO/DO*
4 t/m 25 september VR/ZA

€ 69
€ 49
€ 69
€ 69
€ 85
€ 99
€ 85
€ 69
€ 49
€ 69

Arrangementen buiten de zomervakantie
14 t/m 17 april (Pasen)
21 t/m 28 april (Meivakantie)
28 april t/m 5 mei (Meivakantie)
5 t/m 12 mei(Meivakantie)
12 t/m 15 mei (Moederdag)
25 t/m 29 mei (Hemelvaart)
2 t/m 5 juni (Pinksteren)
15 mei t/m 7 jul Weekend ma-vr / Midw. vr- ma*
15 mei t/m 7 juli week vr-vr of ma-ma*
4 t/m 25 sep weekend ma-vr of midw. vr-ma
4 t/m 25 sept week vr-vr of ma-ma

*Niet geldig met Hemelvaart en Pinksteren
In de zomervakantie geldt er een minimale verblijfsduur van drie nachten
Zomervakantie weekarrangementen (za-za)
8 juli t/m 15 juli
15 juli t/m 22 juli
22 juli t/m 29 juli
29 juli t/m 5 aug
5 aug t/m 12 aug
12 aug t/m 19 aug
19 aug t/m 26 aug
26 aug t/m 2 sep

€ 399
€ 499
€ 599
€ 599
€ 599
€ 599
€ 499
€ 399

Bijkomende kosten (verplicht)
-Volwassenen (13 jaar en ouder) € 4,- per persoon per nacht
-Kinderen (4 t/m 12 jaar) € 2,- per persoon per nacht
-Schoonmaakkosten € 45,Optioneel bij te boeken
-Babypakket (kinderstoel + campingbedje) € 2,- per nacht
-Lakenpakket € 7,- per persoon per boeking
-Huisdieren € 5,- per huisdier per nacht
Betalingsvoorwaarden
Bij het reserveren van de tent vragen wij een aanbetaling van 50%. Het restant dient uiterlijk 8 weken voor aankomst te worden voldaan.
De toeslagen en optioneel bij te boeken extra's betaalt u op locatie bij het inchecken op de camping.
Algemene voorwaarden
Wij hanteren de algemene voorwaarden van RECRON
Overige informatie
Aankomst vanaf 15:00 uur, vertrek voor 10:00 uur.

€ 199
€ 299
€ 299
€ 299
€ 199
€ 249
€ 199
€ 149
€ 249
€ 149
€ 199

