Prijslijst 2021

2021

Laat je verwennen

Familiecamping De Somerense Vennen
Een prachtige en kindvriendelijke camping in Someren gelegen nabij de Somerense Heide,
waar u de rust nog kan vinden en tevens kan genieten van de natuur. Vanaf de camping kunt
u lekker wandelen, fietsen, mountainbiken of met uw paard de bossen in!

Lekker met de kinderen op vakantie!
De Somerense Vennen biedt u de mogelijkheid om heerlijk te kamperen op de kampeerplaatsen
of maak gebruik van de verschillende chalets.
De camping is voorzien van een binnenzwembad voor groot en klein, twee binnenspeeltuinen
en een grote buitenspeeltuin. In de vakanties biedt ons animatieteam soelaas.
Kom erachter wat onze kindercamping zo uniek maakt en waar uw kinderen zich de hele dag
mee bezig kunnen houden!

Kampeertarieven

2021
Tarieven *

				

			

Comfort		

Standaard

Basis

1 april - 31 oktober		

€ 26,00		

€ 24,00		

€ 22,00

Arrangementen **
Paasweekend		

2 april - 5 april

weekend € 85.00

Meivakantie 		

23 april - 9 mei

1 week

Hemelvaart***		

12 mei - 16 mei			

€ 165.00

Pinksteren***		

21 mei - 24 mei			

€ 145.00

Hepi 			

12 mei - 24 mei			

€ 300.00

Juni 			

1 juni - 30 juni			

€ 320.00

September 		

1 sept - 30 sept.			

€ 320.00

€ 225.00		

2 weken € 450.00

*** Hemelvaart en Pinksteren uitsluitend als arrangement te boeken

Weekend - Familie arrangement All-in 			

€ 65.00

(vrijdag – zondag 17.00 uur )
Niet te boeken tijdens Pasen, meivakantie, Hemelvaart en Pinksteren

Heel seizoen - Familie arrangement **
(1 april tot 31 oktober)
1 week

		

€ 225.00

2 weken			

€ 450.00

3 weken			
€ 670.00
						
* Kampeertarieven zijn o.b.v. 2 personen, warm water, elektra, storten huisvuil, toeristenbelasting en wifi
** Arrangementen zijn o.b.v. 2 personen, 2 thuiswonende kinderen, warm water, elektra, storten huisvuil, toeristenbelasting en wifi
op een comfortplaats

Gratis voor onze kampeergasten
* 4 ampère elektra (basisplaats)

* Toeristenbelasting

* 6 ampère elektra (standaardplaats)

* Bijzettentje van max. 4 m2 x 1.50 b.h. naast de caravan

* 10 en 16 ampère elektra (comfortplaats )

* 1 wifiticket

* Wateraansluiting, afvoer op de plaats (comfortplaats )

* Gebruik zwembad

* Warm water

* Gebruik binnen- en buitenspeeltuinen

* Storten huisvuil

* Animatieteam (meivakantie, Hepi, hoogseizoen)

Tevens zijn wij lid van de ACSI-Card
ACSI is geldig van: 1 april – 23 april, 25 mei – 14 juli en van 31 augustus – 31 oktober
Comfort € 21.50
Standaard € 18.00
o.b.v 2 personen. excl. Toeristenbelasting

Kampeertarieven

2021
Extra’s

				

Extra persoon vanaf 2 jaar					

€ 5.00 p.p.p.d.

Logies + 1 dag zwempas					

€ 7.50 p.p.p.d.

Extra bijzettentje						

€ 4.50 p.d.

Huisdier							

€ 5.00 p.h.p.d.

Toeristenbelasting ACSI					

€ 1.25 p.p.p.n.

Wifi (in meerdere termijnen mogelijk)			

€ 12.50

Wasmachine (incl. wasmiddel)				

€ 4.00

Droger							

€ 2.00

Tent / caravan onbewoond (voor/naseizoen)			

€ 10.00

Reserveringskosten					

€ 7.50

Extern bezoek
Zwembad						

€ 6.00 p.p.

Kinder Seelparadijs					

€ 3.50 p.p.

Het Zandkasteel						

€ 1.50 p.p.

Lange termijn kampeertarieven 2021
Voorseizoen (1 april – 4 juli)					

€ 950.00

Heel seizoen (1 april – 31 oktober)				

€ 1.850.00

Naseizoen (29 augustus – 31 oktober)				

€ 540.00

o.b.v. 2 personen, thuiswonende kinderen, toeristenbelasting,
150 kWh elektra en 1 wifiticket op een comfortplaats.
Excl. Warm douche water, storten huisvuil.

Tarieven Chalets

2021
Periode 1: 1 april t/m 3 juli en van 24 augustus t/m 27 september
Periode 2: 3 juli t/m 24 augustus
			

Actie!

Accommodaties				
							Periode 1

Periode 2

Chalet 2 persoons Spaanse dorp 		

week		

€ 400,-

€ 465,-

					

Mid/weekend

€ 300,-

€ 365,-

Chalet 4 persoons Nova			

week		

€ 620,-

€ 680,-

					

Mid/weekend

€ 450,-

€ 510,-

Chalet 5 persoons Nova			

week		

€ 650,-

€ 695,-

					

Mid/weekend

€ 560,-

€ 605,-

Chalet 6 persoons Spaanse dorp 		

week		

€ 560,-		

€ 625,-

					

Mid/weekend

€ 405,-

€ 470,-

Chalet 6 persoons Sterre			

week		

€ 620,-

€ 680,-

					

Mid/weekend

€ 450,-

€ 510,-

* Waarborg chalet € 100,00
* Incl. eindschoonmaak, incl. storten huisvuil
* Incl. bedlinnen
* Excl. toeristenbelasting € 1,30 p.p.p.n
* Huisdieren zijn niet toegestaan in de chalets

Drukfouten en wijzigingen voorbehouden

14 = 12
14 dagen b
oek
12 dagen b en is
etalen!

Laat je verwennen

Familiecamping
De Somerense Vennen

Camping De Somerense Vennen | Philipsbosweg 7 | 5715 RE Lierop
www.somerensevennen.nl

