2 pers.

2 pers.

v.a. 2 jaar

periode

Elektra

Horeca

Animatie

Zwembad

01/04-06/04

€ 27,75

€ 34,95

€ 4,50

inclusief

•

•

•

06/04-23/04

€ 27,75

€ 34,95

€ 4,50

inclusief

•

•

•

Meivakantie

23/04-01/05

€ 27,75

€ 34,95

€ 4,50

inclusief

•

•

•

Meivakantie

01/05-09/05

€ 27,75

€ 34,95

€ 4,50

inclusief

•

•

•

09/05-12/05

€ 27,75

€ 34,95

€ 4,50

inclusief

•

•

•

inclusief

•

•

•

inclusief

•

•

•

inclusief

•

•

•
•

Paasweekend

Hemelvaart

12/05-17/05

uitsluitend arrangementen

17/05-21/05
Pinksteren

€ 27,75

21/05-25/05

Hoogseizoen

€ 34,95

€ 4,50

uitsluitend arrangementen

25/05-10/07

€ 27,75

€ 34,95

€ 4,50

inclusief

•

•

10/07-28/08

€ 33,95

€ 42,25

€ 4,50

inclusief

•

•

•

28/08-03/10

€ 27,75

€ 34,95

€ 4,50

inclusief

•

•

• ± 10/09

Alle nachttarieven zijn inclusief gebruik douches, (warm) water en zwembad, maar exclusief overheidsheffingen.

Basis-/Comfortplaats 100 m2

Basis-/Comfortplaats 150 m2

Extra
persoon

2 pers.

2 pers.

v.a. 2 jaar

KAMPEERARRANGEMENTEN

periode

Elektra

Seizoenplaats

01/04-03/10

€ 1.850,00

€ 2.310,00

€ 85,00

incl. 200 kWh

Voorseizoen

01/04-28/06

€ 935,00

€ 1.160,00

€ 50,00

exclusief

Aprilmaand

01/04-30/04

€ 255,00

€ 315,00

€ 30,00

inclusief

Paasweekend

02/04-06/04

€ 70,00

€ 85,00

€ 17,50

inclusief

Meivakantie

7 nachten

tussen 23/04 en 09/05

€ 200,00

€ 250,00

€ 35,00

inclusief

Meimaand (incl. meivakantie)

23/04-25/05

€ 595,00

€ 745,00

€ 50,00

inclusief

Hemelvaartweekend

12/05-17/05

€ 180,00

€ 220,00

€ 26,00

inclusief

Pinksterweekend

21/05-25/05

€ 150,00

€ 185,00

€ 21,00

inclusief

Hemelvaart & Pinksteren

12/05-25/05

€ 360,00

€ 445,00

€ 42,00

inclusief

Hemelvaart- of Pinksterweek

7 nachten

€ 225,00

€ 275,00

€ 32,00

inclusief

rondom He of Pi

Juni maand

01/06-01/07

€ 425,00

€ 535,00

€ 38,00

inclusief

Juni maand lang

25/05-10/07

€ 650,00

€ 810,00

€ 50,00

inclusief

Zomervakantie per week

7 nachten

tussen 10/07 en 28/08

€ 250,00

€ 305,00

€ 37,50

inclusief

September maand

28/08-03/10

€ 330,00

€ 410,00

€ 27,50

inclusief

ACCOMMODATIES

KAMPEREN

WEEK & WEEKEND

Alle arrangementen zijn inclusief gebruik douches, (warm) water, zwembad en overheidsheffingen.

01/04-23/04, 25/05-10/07, 28/08-03/10

Basis-/Comfortplaats 100 m2

Basis-/Comfortplaats 150 m2

Extra
persoon

2 pers.

2 pers.

v.a. 2 jaar

€ 60,00

€ 76,00

€ 9,75

inclusief

€ 142,50

€ 180,00

€ 30,00

inclusief

periode
(vrijdag 14:00 t/m maandag 12:00 uur)

Weekend
Week

Alle arrangementen zijn inclusief gebruik douches, (warm) water, zwembad en overheidsheffingen.

Wij verhuren diverse gezellige accommodaties,
van 4 tot 6-persoons, van eenvoudig tot luxe.
Kijk voor onze actuele tarieven en verhuurspecials op
www.ullingsebergen.nl (bij online boeken). Reserveren
is zowel online mogelijk, als telefonisch (0485-388566)
als per e-mail (info@ullingsebergen.nl).
6-persoons Heidechalet *
Nieuw luxe chalet voorzien van ruime woonkamer
met eethoek, badkamer met inloopdouche en 3
slaapkamers (1 slaapkamer met tv en 2-persoonsbed,

Prijs
€ 1,20 pp/pn
€ 5,70
€ 12,00
€ 1,00

Algemene extra informatie
• Wijzigingen en drukfouten voorbehouden.
• Bij vertrek na 12 uur kan een toeslag worden
berekend.
• Kinderen t/m 1 jaar zijn gratis.
• HONDEN ZIJN NIET TOEGESTAAN.
• Alle toeristische plaatsen zijn ca. 100 en 150 m2.
• Op de gehele camping kunt u gebruik maken van
draadloos internet. Rondom de receptie, rondom
de airtrampoline en bij restaurant De Heksenboom
is het gebruik van WIFI GRATIS. Op de plaats kunt
u tegen betaling gebruik maken van WIFI. Er zijn
zowel 1-gebruikers- als familieabonnementen
(kosten vanaf € 2,-).
Kijk voor actuele tarieven op onze website.
• Grasveld 1-77 en Maisveld 130-141 zijn voorzien
van digitale TV (DVB-T tuner en MPEG-4
vereist). Indien u niet over deze vereisten
beschikt, kunt u een receiver huren (€ 2,50
weekend, € 5,- week en € 10,- maand; zolang
de voorraad strekt).
• ACSI acceptatiedata: 01/04-12/05, 17/05-21/05,
25/05-10/07 en 28/08-03/10.

TARIEVEN 2021
4-persoons Lodge

5-persoons Boshut

romantische lodge voorzien van bedstede in de

eenvoudige, maar gezellige houten hut

• Kampeerplaatsen ‘Grasveld’: comfortplaatsen
met 10 ampère elektra, rioolafvoer en CAI.

woonkamer, slaapkamer met stapelbed, woon-

(1 ruimte) voorzien van 2 stapelbedden

kamer, badkamer (met douche, toilet en was-

(waarvan 1 stapelbed onder voorzien is van

• Kampeerplaatsen ‘Maisveld’:
basisplaatsen met 10 ampère elektra.
Nr. 130 t/m 141 hebben tevens CAI.

tafel), eethoek en keuken. Tot slot is de lodge

een 2-persoonsbed), keukenblok en tafel met

voorzien van een gezellig overdekt terrasje met

5 stoelen. Tevens is de hut voorzien van een

loungeset, picknickset en ligbedden.

overdekte veranda. Voor douches en toiletten

• Alle plaatsen van 150 m2 beschikken ook over
een eigen watertappunt en 16 ampère elektra.

te r

il lu

s t ra

tie

dient u gebruik te maken van het sanitairgebouw.
Deze is tegenover de hut gelegen.

6-persoons Chalet/Bos-chalet *

5-persoons Verandachalet *

luxe chalet voorzien van ruime woonkamer met

luxe chalet voorzien van woonkamer met eethoek,

eethoek, keuken, badkamer en 3 slaapkamers

keuken, badkamer en 2 slaapkamers (1 slaapkamer

(1 slaapkamer met tv en 2-persoonsbed, 1

met tv en 2-persoonsbed, 1 slaapkamer met

slaapkamer met stapelbed en 1 slaapkamer met

3 losse bedden waarvan 1 bed op ca. 1 meter

2 aparte bedden).

hoogte). Tot slot is het chalet voorzien van een
overdekt terrasje.

NIEUW

1 slaapkamer met stapelbed en 1 slaapkamer met
2 aparte bedden). Het chalet is voorzien van een
heerlijke overkapping met ruime tuin en hangmat.

VERHUURSPECIALS

Elektra

Tarieven in elke periode 2021
Overheidsheffing
Loge per overnachting (inclusief
overheidsheffingen)
Trekkerstarief 1 pers.
Dagbezoek per persoon

Kom luisteren
naar de stilte...

• Beperkt

Extra
persoon

• Gesloten

Basis-/Comfortplaats 150 m2

• Open

KAMPEERTARIEVEN
PER OVERNACHTING

per overnachting

Basis-/Comfortplaats 100 m2

Midweek specials verhuuraccommodaties 4 = 3
(4 nachten verblijven en slechts 3 nachten betalen)
Geldig in de volgende midweken:
April:
12 t/m 16 en 19 t/m 23 april
Mei:
17 t/m 21 mei, 31 mei t/m 04 juni
Juni:
7 t/m 11, 14 t/m 18, 21 t/m 25 juni en 28 juni t/m 2 juli
September: 30 augustus t/m 3 september, 6 t/m 10, 13 t/m 17,
20 t/m 24 september en 27 september t/m 1 oktober

luxe 6-persoons chalet voorzien van ruime

6-persoons Luxe chalet met overkapping *

5-persoons Jonge Gezinnen
Verandachalet *

woonkamer met eethoek, keuken, badkamer,

luxe chalet voorzien van woonkamer met babybox,

3 slaapkamers (1 slaapkamer met tv en

eethoek, keuken en 3 slaapkamers (1 slaapkamer

2-persoonsbed, 1 slaapkamer met 2 losse bedden

met tv en 2-persoonsbed, 1 slaapkamer met stapel-

en 1 slaapkamer met een stapelbed) en een ruim

bed en 1 babyslaapkamer voorzien van commode,

overdekt terras aan de voorzijde van het chalet.

babybedje en -badje). De babyslaapkamer is via
de hal en ouderslaapkamer te bereiken en indien
gewenst af te sluiten. Tot slot is het chalet voorzien
van een gezellige overdekte veranda.

* Alle 5- en 6-persoonschalets zijn voorzien van een keuken met vaatwasser en combi-oven & badkamer met douche, toilet en wastafel.
Tevens zijn de chalets voorzien van centrale verwarming en ruime tuin met loungeset, picknickset en 2 ligbedden.

