Voor meer informatie en reserveringen
kunt u terecht op onze website. Daarnaast kunt u altijd telefonisch contact
met ons opnemen.

Graag tot ziens op

Minicamping De Bonte Koe!

Een gezellige minicamping
Familie van Boxel-Aarts

in Zeeland!

Oudedijk 11
4484 NX KORTGENE

Familie van Boxel-Aarts

(0113) 600 110

Oudedijk 11
4484 NX KORTGENE

www.minicampingdebontekoe.nl

(0113) 600 110

info@minicampingdebontekoe.nl

06-57556767
www.minicampingdebontekoe.nl
info@minicampingdebontekoe.nl

Minicamping De Bonte Koe bestaat uit 25 ruime staanplaatsen,
allen voorzien van een stroomaansluiting.

Recreatieruimte:

De camping is rustig gelegen op
het terrein van de boerderij.

•

Tafelvoetbal

•

Tafeltennis

•

Biljart / Poolbiljart

•

Darts

Sanitaire voorzieningen:
•

1 urinoir

In de recreatieruimte zijn de volgende faciliteiten aanwezig:

•

Kinderhoek (duplo, puzzels
enz.)

•

5 toiletten

•

3 douches

•

Familiespellen / Wii

•

4 wastafels

•

Televisie (ook op groot scherm)

•

Afwasplaats

•

Wasmachine/droger

U kunt hier tevens een drankje en ijs
kopen aan de bar en op terras.

•

Stortplaats chemisch toilet

Overige faciliteiten:
•

Zwembad

•

Wifi (gratis)

•

Trampoline

•

Speeltoestel met schommels

•
•

Glijbaan
Diverse speeltractors, skelters en
kinderfietsjes

Tarieven 2018:
Voorseizoen
(1 maart tot 19 april en
1 juni tot 30 juni)

€ 17,00

Van 20 april tot 31 mei

€ 20,00

Hoogseizoen
(1 juli t/m 31 augustus)
Naseizoen
(1 september t/m 15 november)
Bijzettentje

€ 20,00

Extra persoon (0-3 jaar gratis)

€ 3,50

Huisdier

€ 1,00

Reserveringskosten

€ 5,00

€ 17,00
€ 2,00

Prijzen per nacht inclusief 2 personen, water, stroom,
toeristenbelasting en BTW.
Wasmachine inclusief wasmiddel

€ 4,50

Wasdroger
Wifi

€ 2,00
Gratis

Bezoekers (per persoon)

€ 1,00

Seizoenplaats
Volledig seizoen
(1 maart t/m 15 november)

€ 1400,00

Verhuur

Caravan
Comfort

Caravan
Deluxe

Voor- en naseizoen

€ 32,50

€ 39,50

Meivakantie

€ 45,00

€

Hoogseizoen

€ 57,50

€ 64,50

51,50

Verplichte schoonmaakkosten

€ 25,00

Borg

€ 75,00

Bedlinnen per persoon

€ 6,50

Prijzen per plaats inclusief water, stroom,
toeristenbelasting en BTW.

