
Prijzen en beschikbaarheid  
De Waard tent type 'Velduil' op Kampeerterrein Stortemelk
Maand Week Verblijf tussen en Bijzonderheden* Huurprijs*

Mei 20 vrijdag 21 mei maandag 24 mei Pinksterweekend
21 maandag 24 mei vrijdag 28 mei
21 vrijdag 28 mei maandag 31 mei

Juni 22 maandag 31 mei vrijdag 4 juni
22 vrijdag 4 juni maandag 7 juni 280
23 maandag 7 juni vrijdag 11 juni 280
23 vrijdag 11 juni maandag 14 juni
24 maandag 14 juni vrijdag 18 juni
24 vrijdag 18 juni maandag 21 juni
25 maandag 21 juni vrijdag 25 juni
25 vrijdag 25 juni maandag 28 juni
26 maandag 28 juni vrijdag 2 juli

Juli 26 vrijdag 2 juli maandag 5 juli
27 maandag 5 juli vrijdag 9 juli
28 zaterdag 10 juli zaterdag 17 juli Start Zomervakantie Noord
29 zaterdag 17 juli zaterdag 24 juli Start Zomervakantie Midden
30 zaterdag 24 juli zaterdag 31 juli Start Zomervakantie Zuid

Augustus 31 zaterdag 31 juli zaterdag 7 augustus Zomervakantie 
32 zaterdag 7 augustus zaterdag 14 augustus Zomervakantie
33 zaterdag 14 augustus zaterdag 21 augustus Zomervakantie
34 zaterdag 21 augustus zaterdag 28 augustus Zomervakantie
35 zaterdag 28 augustus donderdag 2 september Zomervakantie
35 donderdag 2 september maandag 6 september Zomervakantie, ITGWO 2021

September 36 maandag 6 september vrijdag 10 september 250
36 vrijdag 10 september maandag 13 september 250
37 maandag 13 september vrijdag 17 september 250

* Liever een volle week of een andere variant? Vraag naar de mogelijkheden en gereduceerd tarief. 
Laatste wijzigingen voorbehouden. Mail naar info@kamperenopvlieland.com voor de meest recente gegevens over beschikbaarheid.

Beschikbaar
Niet beschikbaar

Informatie over de plek
Incheck vanaf 13.00 uur |Uitcheck uiterlijk 11.00 uur op de besproken aankomst-/vertrekdag.
Elektra- en gasverbruik is inbegrepen in de huurprijs.
Toeristenbelasting is inbegrepen in de huurprijs.

Reguliere bezetting van onze Velduil is 4 personen in de slaapcabines (2 x 2).
Het is mogelijk één of twee luchtbedden in de leefruimte te leggen om met 5/6 personen in de tent te kunnen overnachten. 
Luchtbedden kunnen bijgehuurd worden.

Het is eventueel mogelijk om tegen geringe toeslag een klein zelf meegebracht 2-persoons tentje < 6 m2 bij te plaatsen. 
Neem contact met ons op voor de mogelijkheden.
Beide opties tegelijk is NIET mogelijk. De maximale toegestane bezetting van de plek is 6 personen. 

Voor huur van bed-, keuken en badlinnen, kinderbedje/-stoel, lucht-/ligbedden en meer, kijk onder 'Opties en info' op de website. 
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