
  

  

PRIJZEN 2021 
ELKE KAMPEERPLEK KRIJGT EEN PARASOL DIE BIJ DE PRIJS INBEGREPEN IS 

 

Camping 29.05 - 30.06 
01.07 - 31.07  
23.08 - 31.08 

01.08 - 22.08 01.09 - 19.09 

Kampeerplek Geel + elektriciteit 3A 12,00 14,00 21,00 10,00 

Kampeerplek Blauw + elektriciteit 6A 14,00 17,00 25,00 12,00 

Kampeerplek Rood + elektriciteit 6A 19,00 21,00 29,00 17,00 

Kleine tent 5,00 6,00 9,00 3,50 

Extra elektriciteit + 3A 3,00 3,00 3,00 3,00 

Volwassenen 6,00 7,50 10,50 5,00 

Kinderen (2-8 jaar) 5,00 6,50 8,50 4,00 

Auto 4,00 5,00 7,00 3,00 

Moto 3,00 4,00 5,00 2,00 

Dieren 2,00 3,00 
alleen Playa 

3,00 
alleen Playa 

2,00 

Bezoeker met een permanentie van 
meer dan een uur en vertrek vóór 
22.00 uur 

8,00 10,00 13,00 8,00 

Caravan of camper op staan zonder 
iemand 

30,00 35,00 45,00 25,00 

Optierecht bij keuze van een specifiek kampeerpleknummer € 50,00 

Toeristenbelasting € 1,00 per persoon per nacht (vanaf 14 jaar) gedurende 10 dagen niet inbegrepen 

 
VERBLIJF AANBIEDING                                                                                                                                            
MINIMUM 14 NACHTEN  

                                   Geel kampeerplek van 29/05 tot 31/07 - van 01/09 tot 19/09 

KORTING van 5% op de prijslijst  

                                     

 
STOP AND GO/12H Aankomst h.20.00 Vertrek h.8.00 van de volgende dag 

2 volwassenen + camper service + kampeerplek + elektriciteit 

KORTING van 20% op de prijslijst 

 
WEEK-END AANBIEDING 

Korting van 10% in Mei-Juni-Juli-September (boeking verplicht)                                                                          
Aankomst Vrijdag of Zaterdag - Vertrek Zondag of Maandag (vóór 20.00 uur) 2 Nachten - 3 Dagen 

 

 



CLASSIC 
Mobilhome 

29.05 - 12.06 
 

12.06 - 26.06    
28.08 - 04.09 

26.06 - 17.07 
 

17.07 - 31.07 
21.08 - 28.08 

31.07 - 07.08 
 

07.08 - 21.08 
 

04.09 - 18.09 

Dagelijks 60,00 85,00 105,00 110,00 125,00 145,00 50,00 

Wekelijks 420,00 595,00 735,00 770,00 875,00 1.015,00 350,00 

5e extra persoon 
per dag 

15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 

Van zaterdag/zaterdag of zondag/zondag voor een maximum of 5 personen. 
Check-in vanaf 10:00 uur en levering van de sleutels voor 16:00 uur. Check-out om 9:00 uur. 

Prijzen zijn inclusief: 

- initiële peroxide sanering van waterstof; 
- parkeerplaats voor een wagen, stroom, gas, water; 
- levering van kussens, dekens, een droogrek, een schoonmaakset (bezem, stoffer, vloerborstel) en 3 
bakken; 
 

- strandservice met parasol, zonnebank en ligstoel; 

- animatie met miniclub tijdens de geplande periodes; 

- eindschoonmaak: er worden geen kosten in rekening gebracht als de accommodatie in de aangegeven 
volgorde wordt achtergelaten, anders bedragen de schoonmaakkosten € 50,00. 

Prijzen zijn exclusief: 

- bij keuze van een bepaald nummer of bij aanvraag voor naburige woningen € 50,00 per eenheid; 

- levering van servies, potten en bestek (een complete set wordt op aanvraag geleverd voor de prijs van       
€ 60,00 / € 38,00); 

- airconditioning (op aanvraag, dagelijkse kosten € 5,00); 

- kinderbed (wekelijkse kosten € 40,00); 

- Toeristenbelasting € 1,00 per persoon per nacht (vanaf 14 jaar) gedurende 10 dagen. 

Huisdieren niet toegestaan in Classic en New-Relax, Studio Bungalow, Tweekamerappartement 

        

NEW RELAX 
Mobilhome 

29.05 - 12.06 
 

12.06 - 26.06    
28.08 - 04.09 

26.06 - 17.07 
 

17.07 - 31.07 
21.08 - 28.08 

31.07 - 07.08 
 

07.08 - 21.08 
 

04.09 - 18.09 

Dagelijks 70,00 95,00 115,00 120,00 135,00 155,00 60,00 

Wekelijks 490,00 665,00 805,00 840,00 945,00 1.085,00 420,00 

5e extra persoon 
per dag 

15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 

Van zaterdag/zaterdag of zondag/zondag voor een maximum of 5 personen. 
Check-in vanaf 10:00 uur en levering van de sleutels voor 16:00 uur. Check-out om 9:00 uur. 

Prijzen zijn inclusief: 

- initiële peroxide sanering van waterstof; 
- parkeerplaats voor een wagen, stroom, gas, water; 
- levering van kussens, dekens, een droogrek, een schoonmaakset (bezem, stoffer, vloerborstel) en 3 
bakken; 

- strandservice met parasol, zonnebank en ligstoel;  

- animatie met miniclub tijdens de geplande periodes; 

- eindschoonmaak: er worden geen kosten in rekening gebracht als de accommodatie in de aangegeven 
volgorde wordt achtergelaten, anders bedragen de schoonmaakkosten € 50,00. 

Prijzen zijn exclusief: 

- bij keuze van een bepaald nummer of bij aanvraag voor naburige woningen € 50,00 per eenheid; 

- levering van servies, potten en bestek (een complete set wordt op aanvraag geleverd voor de prijs van       
€ 60,00 / € 38,00); 

- airconditioning (op aanvraag, dagelijkse kosten € 5,00); 

- kinderbed (wekelijkse kosten € 40,00); 

- Toeristenbelasting € 1,00 per persoon per nacht (vanaf 14 jaar) gedurende 10 dagen. 

Huisdieren niet toegestaan in Classic en New-Relax, Studio Bungalow, Tweekamerappartement 

http://www.campingsurabaja.it/image/pdf/kit.pdf
http://www.campingsurabaja.it/image/pdf/kit.pdf
http://www.campingsurabaja.it/image/pdf/kit.pdf
http://www.campingsurabaja.it/image/pdf/kit.pdf


        

Studio 
Bungalow 

29.05 - 12.06 
 

12.06 - 26.06    
28.08 - 04.09 

26.06 - 17.07 
 

17.07 - 31.07 
21.08 - 28.08 

31.07 - 07.08 
 

07.08 - 21.08 
 

04.09 - 18.09 

Dagelijks 60,00 85,00 105,00 110,00 125,00 145,00 50,00 

Wekelijks 420,00 595,00 735,00 770,00 875,00 1.015,00 350,00 

5e extra persoon 
per dag 

15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 

Van zaterdag/zaterdag of zondag/zondag voor een maximum of 5 personen. 
Check-in vanaf 10:00 uur en levering van de sleutels voor 16:00 uur. Check-out om 9:00 uur. 

Prijzen zijn inclusief: 

- initiële peroxide sanering van waterstof; 
- parkeerplaats voor een wagen, stroom, gas, water; 
- levering van kussens, dekens, een droogrek, een schoonmaakset (bezem, stoffer, vloerborstel) en 3 
bakken; 

- strandservice met parasol, zonnebank en ligstoel; 

- animatie met miniclub tijdens de geplande periodes; 

- eindschoonmaak: er worden geen kosten in rekening gebracht als de accommodatie in de aangegeven 
volgorde wordt achtergelaten, anders bedragen de schoonmaakkosten € 50,00. 

- levering van servies, potten en bestek; 

- airconditioning; 

- TV.               

Prijzen zijn exclusief: 

- kinderbed (wekelijkse kosten € 40,00); 

- Toeristenbelasting € 1,00 per persoon per nacht (vanaf 14 jaar) gedurende 10 dagen. 

Huisdieren niet toegestaan in Classic en New-Relax, Studio Bungalow, Tweekamerappartement 

        

Tweekamer-
Appartement 

29.05 - 12.06 
 

12.06 - 26.06    
28.08 - 04.09 

26.06 - 17.07 
 

17.07 - 31.07 
21.08 - 28.08 

31.07 - 07.08 
 

07.08 - 21.08 
 

04.09 - 18.09 

Dagelijks 70,00 95,00 115,00 120,00 135,00 155,00 60,00 

Wekelijks 490,00 665,00 805,00 840,00 945,00 1.085,00 420,00 

5e extra persoon 
per dag 

15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 

Van zaterdag/zaterdag of zondag/zondag voor een maximum of 5 personen. 
Check-in vanaf 10:00 uur en levering van de sleutels voor 16:00 uur. Check-out om 9:00 uur. 

Prijzen zijn inclusief: 

- initiële peroxide sanering van waterstof; 
- parkeerplaats voor een wagen, stroom, gas, water; 
- levering van kussens, dekens, een droogrek, een schoonmaakset (bezem, stoffer, vloerborstel) en 3 
bakken; 

- strandservice met parasol, zonnebank en ligstoel; 

- animatie met miniclub tijdens de geplande periodes; 

- eindschoonmaak: er worden geen kosten in rekening gebracht als de accommodatie in de aangegeven 
volgorde wordt achtergelaten, anders bedragen de schoonmaakkosten € 50,00. 

- levering van servies, potten en bestek; 

- airconditioning; 

- TV.               

Prijzen zijn exclusief: 

- kinderbed (wekelijkse kosten € 40,00); 

- Toeristenbelasting € 1,00 per persoon per nacht (vanaf 14 jaar) gedurende 10 dagen. 

Huisdieren niet toegestaan in Classic en New-Relax, Studio Bungalow, Tweekamerappartement 

 

 

http://www.campingsurabaja.it/image/pdf/kit.pdf
http://www.campingsurabaja.it/image/pdf/kit.pdf


FIDO 
 Mobilhome 

29.05 - 12.06 
 

12.06 - 26.06    
28.08 - 04.09 

26.06 - 17.07 
 

17.07 - 31.07 
21.08 - 28.08 

31.07 - 07.08 
 

07.08 - 21.08 
 

04.09 - 18.09 

Dagelijks 65,00 90,00 110,00 115,00 130,00 150,00 55,00 

Wekelijks 455,00 630,00 770,00 805,00 910,00 1.050,00 385,00 

Van zaterdag/zaterdag of zondag/zondag voor een maximum of 4 personen. 
Check-in vanaf 10:00 uur en levering van de sleutels voor 16:00 uur. Check-out om 9:00 uur. 

Prijzen zijn inclusief: 

- initiële peroxide sanering van waterstof; 
- parkeerplaats voor een wagen, stroom, gas, water; 
- levering van kussens, dekens, een droogrek, een schoonmaakset (bezem, stoffer, vloerborstel) en 3 
bakken; 
 

- strandservice met parasol, zonnebank en ligstoel; 

- animatie met miniclub tijdens de geplande periodes; 

- eindschoonmaak: er worden geen kosten in rekening gebracht als de accommodatie in de aangegeven 
volgorde wordt achtergelaten, anders bedragen de schoonmaakkosten € 50,00. 

Prijzen zijn exclusief: 

- levering van servies, potten en bestek (een complete set wordt op aanvraag geleverd voor de prijs van       
€ 60,00 / € 38,00); 

- airconditioning (op aanvraag, dagelijkse kosten € 5,00); 

- kinderbed (wekelijkse kosten € 40,00); 

- Toeristenbelasting € 1,00 per persoon per nacht (vanaf 14 jaar) gedurende 10 dagen. 

 

 

 

http://www.campingsurabaja.it/image/pdf/kit.pdf
http://www.campingsurabaja.it/image/pdf/kit.pdf

