
 

 
 

 
 

Data 
6-juli-19 t/m 

13-juli-19 
13-jul-19 t/m 

20-juli-19 
20-juli-19 t/m 

27-juli-19 
27-juli-19 t/m 

3-aug-19 
 

5x5 tent €. 838,-- €.1098,-- €.1098,-- €.1098,--  

Chalet €. 1048,-- €.1198,-- €.1198,-- €.1198,--  

Mobile Home €. 1068,-- €. 1298,-- €. 1298,-- €. 1298,--  

Data 
3-aug-19 t/m 

10-aug-19 
10-aug-19 t/m 

17-aug-19 
17-aug-19 t/m 

24-aug-19 
24-aug-19 t/m 

31-aug-19 
 

5x5 tent €.1098,-- €. 1038,-- €. 938,-- €. 738,--  

Chalet €.1198,-- €.1198,-- €. 1048,-- €. 948,--  

Mobile Home €. 1298,-- €. 1298,-- €. 1148,-- €. 988,--  

 
De prijzen zijn gebaseerd op een verblijf met 4 personen. 
 
- 5de persoon is een meer prijs van €. 75,00 p.p.p.w. 
- 6de persoon is een meer prijs van €. 45,00 p.p.p.w. 
- De prijzen zijn inclusief een extra bijzettentje 
- Bij 7 personen of meer dient U een tweede bungalotent te boeken. 
 
N.B.: 
Kinderen t/m 2 jaar zijn gratis Bent u met 5 personen, waarvan een kind t/m 2 jaar is, dan betaalt u geen toeslag. 
Wij plaatsen dan een kinderbed bij U in de tent.  
U krijgt dan geen extra bijzettentje. 
 

Optionele Activiteiten, de prijzen zijn onder voorbehoud, vermeld als 
c.a. prijzen !! 

    Kids t/m 18 jr   Volw  

Klimmen (v.a. 6 jr)   € 28,00   € 32,00 

Canyoning (v.a. 10 jr.)   € 32,00   € 36,00 

Kinder canyon (6 t/m 9 jr)   € 24,00   n.v.t 

Speleo (v.a. 10 jr)   € 34,00   € 34,00 

Raften (v.a. 10 jr)   € 36,00   € 36,00 

Kinder Raften (6 t/m 9 jr)   € 24,00   n.v.t 

Hydrospeed  (v.a. 13 jr)   € 36,00   € 36,00 

13+ (v.a. 13 jr)   € 95,00   n.v.t 

mountainbike (v.a. 13 jr)   € 28,00   € 28,00 

Via Ferrata (v.a. 10 jr)   € 28,00   € 32,00 

Roc Rouge (v.a. 10 jr)   € 28,00   € 32,00 

     
Mee Eten; drie gangen menu, incl. water, limonade en wijn 

kinderen t/m 9   € 7,50   
kinderen 10 t/m 18 jr   € 9,50   
Volwassenen   € 14,00   

 

Prijzen Gezinnen 2019 


