
Tarieven camping 
Geopend van 01-05 t/m 15-09 

10% korting van 01-05 tot 01-07 op verblijf. 
 

Standplaats, 2 personen, auto en caravan, vouwwagen, 
 kampeerbusje of tent inclusief stroom.    Czk. 650,00 
 
Standplaats, 2 personen met camper    Czk. 600,00 
Stroomverbruik via meter.       Czk 20,00 per Kwh.  
 
Extra bijgeplaatste tent op plaats. (excl. personen)   Czk. 150,00 
Kinderen tot 12 jaar        Czk. 110,00 
Extra personen vanaf 12 jaar      Czk. 170,00 
 
Trekkerstent tot 6 m²       Czk. 200,00 
Per persoon         Czk. 150,00  
 
2 honden mits aangelijnd,       Gratis. 
iedere extra hond        Czk. 100,00 
 

Aankomst tussen 14:00 uur en 20:00 uur. Vertrek voor 11:00 uur. 
Alle prijzen zijn per dag en all-in.  

Wij vragen geen vooruitbetalingen. Wel een borg van € 50,00 bij reserveren. 
Deze ontvangt u ook retour in euro’s bij vertrek 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
Tarieven blokhutten 
Geopend van 01-05 t/m 15-09 

10% korting van 01-05 tot 01-07 op verblijf. 

2 persoons blokhut ( Chata) 
 

Per dag        Czk. 750,00 
Stroom per dag       Czk. 175,00 
Servicekosten en eindschoonmaak (Huisdieren + Czk. 150,00) Czk. 425,00 
 

 
4 persoons blokhut 

 
Per dag        Czk. 1.175,00 
Per week        Czk. 7.600,00 
Stroomverbruik per Kwh. (Volgens meter)    Czk.      20,00 
Servicekosten en eindschoonmaak ( Huisdieren + Czk. 150,00) Czk.    600,00 
 

Aankomst vanaf 14:00 uur, vertrek voor 10:00 uur 

Alle prijzen zijn inclusief warm water, afvalstoffenheffing, toeristenbelasting en 
linnengoed. Bij ons geen verborgen onkosten. 

Bij reserveren vragen wij een borg van 50 euro. Deze ontvangt u ook retour in 
euro’s bij vertrek 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



Tarieven Appartementen 
Appartementen zijn het gehele jaar beschikbaar!! 

In het laagseizoen (dus buiten de periode 1 juli t/m 31 augustus) ontvangt U op 
het verblijf in de appartementen, 15 % korting!! 

Appartement 1 
Beschikbaar voor 4 tot 8 personen 

 

Per dag 
(als appartement voor max. 4 personen in 2 slaapkamers)  Czk.   1.750,00 
Per week 
(als appartement voor max. 4 personen in 2 slaapkamers)  Czk. 11.950,00 
Per dag 
(als appartement voor max. 8 personen in 3 slaapkamers)  Czk.   2.000,00 
Per week 
(als appartement voor max. 8 personen in 3 slaapkamers)  Czk. 13.500,00 
 
Servicekosten en eindschoonmaak ( Huisdieren + Czk. 150,00) Czk.      600,00 
Energie toeslag per dag      Czk.      125,00 
 
Extra linnenpakket per persoon     Czk.  150,00 
 

Appartement 2 
Beschikbaar voor 4 tot 6 personen 

 

Per dag  (4 personen)      Czk.   1.750,00 
Per week (4 personen)      Czk. 11.950,00 
Extra persoon per dag. (max. 2 personen)    Czk.      175,00 
 
Servicekosten en eindschoonmaak ( Huisdieren + Czk. 150,00) Czk.      600,00 
Energie toeslag per dag      Czk.      125,00 
 
Extra linnenpakket per persoon     Czk.  150,00 
 

Alle prijzen zijn inclusief toeristenbelasting, warm water, afvalstoffenheffing en 
linnengoed Bij ons geen verborgen onkosten. 

Aankomst vanaf 14:00 uur, vertrek voor 10:00 uur 
Bij reserveren vragen wij een borg van 50 euro. Deze ontvangt u ook retour in euro’s bij 

vertrek. 
 

Pinnen mogelijk. 

Afrekenen kunt u alleen met Tsjechische kronen.  
Bij bedragen onder de 1250 kronen moeten we helaas 50 kronen extra in rekening 

brengen. 


