Kampeertarieven 2022
01/04 – 15/04
15/04 – 19/04
19/04 – 26/05
26/05 – 29/05
29/05 – 03/06
03/06 – 06/06
06/06 – 15/07
15/07 – 26/08
26/08 – 31/10

Pasen
Hemelvaart
Pinksteren
Zomervakantie

€ 29,00
€ 29,00
€ 29,00
€ 35,00
€ 29,00
€ 35,00
€ 29,00
€ 39,75
€ 29,00

ARRANGEMENTEN
Enkel vooraf te boeken en uitsluitend voor gezin met kinderen
tot 21 jaar, excl. toeristenbelasting, incl. verbruik elektra
01/06 – 01/07
Juni
€ 625
27/08 – 31/10
Naseizoen
€ 615

Prijzen zijn inclusief
2 personen
1 extra (pop-up) tentje
1 auto op parking
Verbruik elektra, water en douche
Overige tarieven
Extra persoon
Toeristenbelasting
Hond (max. 1 per plaats)
Extra auto (op parking)
Reserveringskosten
Voorkeursplaats

€ 5,00 p.p.p.n.
€ 1,25 p.p.p.n.
€ 3,00 p.n.
€ 3,00 p.n.
€ 10,00
€ 15,00

In de periode van 15/07-26/08 zijn de
wisseldagen op maandag en vrijdag.

ACSI, Best-Deal, ADAC en Camping Key (Campingcards) zijn geldig in de volgende periodes:
01/04 – 26/05
€ 18 p.n.
Geldig voor max. 2 personen en eventueel 1 hond (vooraf aanmelden),
29/05 – 03/06
€ 18 p.n.
op vertoon van één van bovengenoemde geldige kortingskaarten.
06/06 – 10/07
€ 18 pn.
28/08 – 30/10
€ 18 p.n.
WIFI-code
Tickets hiervoor zijn te koop bij de receptie. Het draadloos netwerk is alleen voor recreatief gebruik (mail,
facebook, etc.) Het downloaden van films en grote bestanden, tv kijken via internet is niet mogelijk.
1 code geeft toegang op 2 apparaten.
Prijzen zijn per dag, 3dgn, week, 2 weken, maand zijn resp. : € 4,- € 6,- €10,- €17,- € 25,Animatie
26/05 – 29/05
04/06 – 06/06
15/07 – 26/08

Hemelvaart weekend
Pinksteren weekend
Hoogseizoen

Familie Basting – Strengweg 4 -4525 LW – Retranchement – Tel: 0031 117 392300 – info@cassandriabad.nl - www.cassandriabad.nl

Alle prijzen en eventuele (schrijf)fouten zijn onder voorbehoud.

Kampeerplaats met TV-aansluiting, water en 10 ampère stroom

