Camping en Verhuur Prijslijst 2018/19. Het hele jaar open!
* Camping geopend van 1-4 t/m 31-10
(Vanwege wet- en regelgeving zijn de hekken wel dicht. Dus wel even aanbellen!!)
* Winter Camping (uitsluitend op basis van reservering) geopend van 1-11 t/m 31-3
* Bij aanwaai (m.u.v. Juli en Augustus), incidenteel warmwater toeslag bij verblijf van 1 nacht
* Voor Campergasten op doorreis, alleen toegang bij vooraankondiging
* Ons Vakantie-Appartement en B&B kamer zijn het gehele jaar beschikbaar
Camping

Prijs

Extra tentje of extra auto
Overnachting vanaf 15 jaar
Overnachting kind t/m 14
Hond aangelijnd (meerdere welkom)
Elektra (6A), ander vermogen (10A / 16A) op aanvraag
Klein Elektra voor tentjes
Privé picknick tafel klein (2-4 personen)
Privé picknick tafel groot (10-12 personen)
Jaarstalling / seizoen plaatsen

Per nacht
Per persoon, inclusief warm water
Per kind, inclusief warm water
Per hond per dag
Per dag
Per dag

€1

Per persoon v.a. 18 jaar per dag

€ 1,50 (gratis bij reserveren)
gratis
gratis
gratis
gratis
€3
€4
dagprijs

Per apparaat op uw campingplaats

Toeristenbelasting
Eenmalige WiFi registratie
WiFi rondom het terras
Gebruik camping PC met internet
Gebruik gezelschapspelletjes
Verkoelingsbad, diameter 4,5 m en 90 cm diep
Wasmachine gebruik incl. waspoeder
Droger gebruik
Verkoop bio-producten

Groepsveld met vuurplaats

Prijs

Apart gelegen veld 700 m2, met 2 lichtmasten en 3 elektra
aansluitingen
Catering Caravan met ruime voortent + vriezer (200L) +
koelkast + elektrische kookplaten (2x) + gaskookstel (4x) +
BBQ / Vuurplaats + kookspullen + 2 tafels + 2 stoelen, inclusief
drinkwater, elektra, gas en hout.
Picknick tafel (10 á 12 personen)
Paviljoen tent, 3x3m / 3x6m / 3x9m
Grotere groepen (max. 120 Personen).

Accommodaties

Omschrijving

€ 2,50
€ 4,50
€3
€ 1,50
€ 3,50
€ 1,75
op aanvraag
op aanvraag
op aanvraag

Gebruik in overleg
Gebruik in overleg
Gebruik in overleg, open vanaf 15/6 tot 1/9
Per was max. 7kg, gebruik in overleg
Per was max. 7kg, gebruik in overleg
o.a. eieren, pálinka, walnoten, jam, honing, etc.

Omschrijving

€ 25
€ 50
€ 25

Per dag, bij minder dan 10 tentjes
Per dag, bij 10 of meer tentjes
Per dag

€5
vanaf € 5
op aanvraag

Per stuk, per dag
Per stuk, per dag
Geef uw specifieke wensen door

Laag<1/7

>Hoog<1/9

1-4 personen ingericht vakantie appartement / woning
(niet geschikt voor mindervalide vanwege trappen)
(Bij 1 persoon geldt 50% toeslag)

€ 35
€5
€ 30
gratis

€ 40
€7
€ 35
gratis

Per persoon per nacht
3e en 4e persoon per nacht
Per persoon per nacht bij 3 nachten of meer
3e en 4e persoon per nacht bij 3 nachten of meer

1-3 persoonskamer met Ontbijt (B&B)
(Bij 1 persoon geldt 50% toeslag)

€ 25
€ 20
€ 22
€ 17

€ 30
€ 25
€ 27
€ 22

Per persoon per nacht, inclusief ontbijt
Idem, zonder ontbijt
p.p.p.n. bij 3 nachten of meer, inclusief ontbijt
Idem, zonder ontbijt

Extra bed met ontbijt

Omschrijving

op aanvraag

2-5 personen ingerichte caravan Jázmin met 2 slaapruimtes,
voortent, eigen WC + wastafel en keukenblok

€ 50

€ 60

Per nacht, min. 3 nachten

2 pers. ingerichte retro caravan met tent op idyllische plek

€ 25

€ 30

Per nacht, min. 3 nachten

Verhuur
Damesfiets of Herenfiets met versnellingen
Mountainbike
Nederlands sprekende Gids, voor wandelingen, fietstochten,
mountainbiken, schatzoeken en excursies.

Opties / Extra’s
Transfer luchthaven-HellóHallóPark (70 km)
Transport van HellóHallóPark naar elders
Restaurant transport, zodat alcohol geen probleem is

Prijs
€ 10
€ 12,50

Omschrijving
Per dag, inclusief veiligheid hesje en fietstassen
Per dag, inclusief valhelm + drinkbeker + veiligheid
hesje

op aanvraag

Prijs
op aanvraag
op aanvraag
€ 17,5 - € 35

Omschrijving
Max. 8 personen
Max. 8 personen
Heen en terug (max. 8 personen)

Boodschappen service, ideaal voor het Appartement, handig
voor andere gasten.
Kinderoppasservice inclusief lunch en drinken
Honden oppas

op aanvraag
op aanvraag
€5

Ontbijt service
Dagschotel (incl. 1 drankje en koffie of ijsje)

Paardrijden / Manege
Privé les per half uur
Buitenrit kort (2 uur) met begeleiding
Buitenrit lang (3 uur) met begeleiding
Paardenshow (gehele programma duurt +/- 2 uur)
Paardenshow met Gulyás soep, brood en 1 drankje
Paardenshow met Traditionele Hongaarse warme Maaltijd
(gehele programma duurt +/- 4 uur, transport mogelijk)
Paarden Box verhuur
Paarden Box verhuur
Paarden Box verhuur
Paarden Box verhuur
Oude dag verzorging van je trouwe viervoeter
Zadelmak maken / corrigeren van uw paard

€5
€ 10

Per persoon, kind (4 t/m 12 jaar) -20%
Per persoon, kind (4 t/m 12 jaar) -30%

Laag<1/7

>Hoog<1/9

€12,50
€25
€37,50

€15
€30
€45
op aanvraag
op aanvraag
op aanvraag
op aanvraag
op aanvraag
op aanvraag
op aanvraag
€ 12
op aanvraag

Omschrijving
Gasten krijgen 20% korting
Gasten krijgen 20% korting
Gasten krijgen 20% korting
Per volwassene en kinderen vanaf 13 jaar
Per kind t/m 12 jaar
Per volwassene en kinderen vanaf 13 jaar
Per kind t/m 12 jaar
Per volwassene en kinderen vanaf 13 jaar
Per kind t/m 12 jaar
Vol pension per maand
Vol pension per ½ maand
Vol pension per week
Vol pension per dag
Per maand, inclusief vol pension
Per maand, inclusief vol pension

Voorwaarden:
1) Erkende Clubpassen, krijgen bij reservering 10% korting op campingplaats en overnachtingen.
Bij verblijf van 2 nachten of meer (zonder reservering) krijgen erkende Clubpassen korting (niet in Juli en Augustus).
2) Contante betaling ter plaatse in Hongaarse forinten, bij contante betaling in euro's brengen wij 5% omwisselkosten in rekening.
Internet bankieren is ter plaatse ook mogelijk.
3) Bij reservering dient U 50% vooruit te betalen op ING-bank rekeningnummer met,
IBAN = NL21INGB0002365957 en BIC/SWIFT = INGBNL2A , t.n.v. S. van Melsen-Koevoets, Hongarije. Onder vermelding van uw naam en datum van
aankomst. Uw reservering is pas definitief zodra uw aanbetaling op onze rekening is bijgeschreven.
4) Restant betalingen uiterlijk 1 maand voor aankomst datum.
5) Indien reservering binnen 1 maand van aankomst datum, dient de volledige reissom te worden voldaan.
6) De Aanbiedingen zijn slechts geldig bij reserveringen eerder dan 2 weken voor aankomst datum.
7) Wij adviseren u om een annuleringsverzekering af te sluiten.
8) U kunt slechts van 1 korting / aanbieding tegelijk gebruik maken, uitgezonderd terugkerende gasten korting.
9) U dient op de dag van vertrek de camping voor 11:00 uur te verlaten. Op de dag van aankomst bent u na 14:00 uur van harte welkom op de camping,
na 15:00 uur voor de huur accommodaties. Afwijkende aankomst en vertrek tijden zijn in overleg mogelijk.
10) Na het invullen van ons reservering formulier krijgt u van ons eerst een prijsvoorstel.
Als u akkoord bent met ons prijsvoorstel, gaan de vervolg stappen tot daadwerkelijke reservering via e-mail.
11) De prijzen op deze website zijn leidend en geldig, prijzen op andere websites zijn slechts indicatief.
12) Prijswijzigingen voorbehouden.
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