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Landgoed De Zonnebloem

De Slingeweg 12

7115 AG  Winterswijk Brinkheurne

06 47 76 76 91  Siem te Voortwis

+31 (0)543 21 60 54 WhatsApp & Receptie

info@dezonnebloem.nl  - t.a.v. Carmen

www.landgoed-dezonnebloem.com

Facebook: Landgoed De Zonnebloem

 Kamperen  Prijs

  Basis: 1 volwassenen met tent of vouwwagen + 1 auto

1 volwassenen met camper of caravan              

2 volwassenen met tent of vouwwagen + 1 auto

2 volwassenen met camper of caravan

Trekkershut of logeerwagen o.b.v. 2 personen € 40,00 p.2p.p.n. **

Trekkershut of logeerwagen o.b.v. 1 persoon € 25,00 p.p.p.n. **

  Aanvullend: Volwassenen extra €   7,50 p.p.p.n. 

Kind extra  (3 t/m 14 jaar) €   6,00 p.k.p.n.  

Kind met eigen tent   (t/m 14 jaar) €   10,00 p.k.p.n.  

Hond/Huisdier (in overleg én aangelijnd) €   2,50 p.d.p.n. 

Elektriciteit, per extra aansluiting €   3,00 p.d. 

Extra tent (klein =1 of 2 pers.) €   3,00 p.d. 

Extra tent (medium = t/m 4 pers.) €   5,00 p.n.

Extra tent (groot = bungalow soortgelijk, t/m 6 pers.) €   7,00 p.n.

Extra vervoermiddel (auto, motor) €   2,00 p.d. 

Extra vervoermiddel groot/anders (bus, aanhanger,..) op aanvraag

Kampvuur-/stookhout  -  Kuub of halve Kuub € 85,- en € 42,50 incl. 21%btw + grote kampvuurplek

Kampvuur-/stookhout  -  Kruiwagen of Krat € 20, en € 10,- incl. 21%btw + vuurschaal, bijltje

Bezoek - zonder overnachting - alleen in overleg hele dag  € 6,00 p.p. dagdeel  € 3,50 p.p.

Daggast Activiteit - zonder overnachting op aanvraag  

Wijzigingen en/of drukfouten in tarieven en aanbiedingen zijn nadrukkelijk voorbehouden.

Kamperen in het Groen  ·  Landgoed De Zonnebloem                                                 

 

* Genoemde basisprijzen zijn inclusief gebruik sanitair, watertappunt, 1 elektra aansluiting, btw, toeristenbelasting en eventuele overige heffingen
** Huurprijs trekkershut en logeerwagen is ook inclusief gebruik beddengoed, bedlinnen, handdoekset en gebruik aanwezige inventaris

# Gebruik Veldkeuken (gasfornhuis, koel/vrieskast, pannenset, ander kookgerei, evt waterkoker/koffiezetapp.) op aanvraag + evt. meerprijs

€ 15,50 p.p.p.n. *

€ 23,00 p.2p.p.n. *
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