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Aanbiedingen 2019
Kampeerplaatsen met categorie A zijn: 2-12, 23-35 B, 50-57, 60-67, PL1-PL4, Z3-Z23
Kampeerplaatsen met categorie B zijn: 1, 22, 36-45, M20-M30
Wij garanderen onze aanbiedingen alleen onder voorgaande reservering.
We stellen graag naar uw wensen een speciaal aanbod samen!
Voorjaar in Gut Kalberschnacke (01.04. - 30.06.2019)

Cat. A 650,00 €
Cat. B 550,00 €

met 2 volwassenen en 2 kinderen, caravan- of tentplaats, stroom naar verbruik

Vakantieplezier

Paasvakantie 12.04. - 29.04.2019 / zomervakantie 12.07. - 25.08.2019 / herfstvakantie 11.10. - 27.10.2019
7 overnachtigen met max. 2 volwassenen, max. 2 kinderen,
caravan- of tentplaats en stroom*, gevarieerd animatieprogramma voor de kids

Familieplezier		

7 overnachtigen met max. 2 volwassenen, max. 2 kinderen, caravan- of tentplaats en stroom*,
niet geldig in schoolvakanties en op feestdagen**

Cat. A 240,00 €
Cat. B 210,00 €
Cat. A + B 190,00 €

Vrije dagen special (24.05. - 23.06.2019)
met 2 volwassenen en 2 kinderen, caravan- of tentplaats, stroom naar verbruik

Cat. A 385,00 €
Cat. B 340,00 €

Zomer in Gut Kalberschnacke (01.07. - 31.08.2019)		 595,00 €
met 2 volwassenen en 2 kinderen, caravan- of tentplaats,
stroom naar verbruik, op geselecteerde plaatsen

Eekhoorntjesweek		

niet geldig in schoolvakanties en op feestdagen**, voor iedereen die niet aan vakanties gebonden zijn;
7 overnachtigen, caravan- of tentplaats, 2 volwassene, met stroom*.

Ontspannen in de natuur			

135,00 €

85,00 €

nit geldig in schoolvakanties en op feestdagen**, 4 overnachtingen, caravan- of tentplaats, 2 volwassene, met stroom*

Petri-Heil-Aanbieding

geldig in mei, juni, september en oktober (niet geldig in schoolvakanties en op feestdagen**),
incl. gratis visboot (na aanmelding), forelvissen in onze eigen vijver mogelijk (iedere gevangen forel 3,00 €)
2 overnachtigen met 2 volwassenen: · caravan- of tentplaats met stroom*		70,00 €

Mijn Sauerlandse kerstboom (14.12.2019)			
2 overnachtigen (plaats incl. 2 personen, stroom*), kerstboom selfst kappen bij de boeren (prijs afhankelijk van de lengte),
met winterkost en glühwein, koffie, chocolademelk en gebak (niet bij de prijs inbegrepen)

40,00 €

Clubaanbieding			19,00 €
niet geldig in schoolvakanties en op feestdagen**
voor campingclubs vanaf 10 eenheden (caravan of tent) bieden wij unieke voorwaarden en stellen een individueel programma samen
(wandelingen, kampvuur, eigen gebruik recreatieruimte...) per eenheid (plaats, 2 personen, stroom*) en overnachting
Alle prijzen zijn incl. de kosten voor het gebruik van sanitaire voorzieningen, vuilnis, water en afvoer bij uw plaats.
*het stroomverbruik geldt voor max. 5 kWh per overnachting, meerverbruik kost 0,60 € per kWh.
**Schoolvakanties en feestdagen 2019
12.04. - 29.04.2019 Paasvakantie · 29.05. - 03.06.2019 Hemelvaart · 07.06. - 11.06.2019 Pinksteren · 19.06. - 24.06.2019 Sacramentsdag
12.07. - 25.08.2019 Zomervakantie · 02.10. - 06.10.2019 3. oktober-weekend · 11.10. - 27.10.2019 Herfstvakantie · 20.12.2019 - 05.01.2020 Kerstvakantie

