
 

CAMPING TARIEVEN 

Kampeerplaats. A en B 

(1 t/m 17 en 114 t/m 124) 

incl. 2 pers., 1auto, 1tent of 

1caravan, water en elektra 

voor en naseizoen     € 19,50 

hoogseizoen              € 25,50  

Caravan onbewoond  niet in hoogseizoen  €   8,00 

Kampeerplaats  C 

Stroomplaats (1 t/m 28) 

incl. 2 pers.,1auto, 1tent of 

1caravan en elektra 
 

hoogseizoen            € 19,00 

Kampeerplaats  D 

Plaats (29 t/m 70) 

incl.2 pers., 1auto, 1tent of 

1caravan   zonder elektra 
 

hoogseizoen            € 15,00 

Fietsers incl.2 pers.,1tent zonder elektra gehele jaar             € 10,20 

Bovenstaande kampeerplaatsen worden aangevuld met onderstaande extra gegevens! 

Volwassene  €   3,80 

Kind 0 t/m 2  GRATIS 

Kind 3 t/m 12  €   2,50 

Huisdier Max.1 hond p. plaats €   3,00 

Auto  €   3,70 

Motor / brommer  €   2,00 

Camper tot 8m  €   7,40 

Camper vanaf  8m  € 14,80 

Tent  €   3,70   

Bijzet tentje 2 pers tentje €   2,60 

Caravan  €   3,70 

Elektra  €   4,00 

Boot  €   4,50 

Aanhangwagen / trailer  €   3,50  

Annuleringsfonds Alleen bij reserveringen! 4,5% 

Reserveringskosten  €   5,00 

Genoemde prijzen zijn inclusief BTW en exclusief toeristenbelasting à € 1,25 p.p.p.n. 

   

Voor de feestdagen Pasen, Hemelvaart, en Pinkster geldt het hoogseizoentarief! 
 

Tevens is het mogelijk om een voorseizoen- of na seizoenplaats te huren. Dit is alleen mogelijk op veld B. 
U heeft al een voorseizoenplaats (24/3 tot 18/6) voor € 600,00, in het naseizoen (26/8 tot 28/10) voor € 350,00 

Het voor- en naseizoentarief is inclusief 4 personen,1 auto,1 caravan en elektra, excl. toeristenbelasting! 
 

Ook kunt u bij ons een luxe vier en zes persoons  stacaravans en Chalets huren! 
 

Onze kleine gezinscamping ligt direct aan diverse kano, fiets en wandelroutes. 
Deze gaan dwars door Zuidwest Friesland en laten u de mooiste plekjes zien. 

Bij de receptie kunt u ook terecht om een motorboot,Canadese kano, kajak, kano, skelter of een fiets te huren. 
 

Een actief recreatieteam zorgt ervoor dat oud en vooral jong zich geen moment hoeft te vervelen! 
In het dorp (200m) is een bakkerij- en oudheidsmuseum, hengelsportzaak, tevens is er een manege waar u de 

beginselen van de paardensport kunt leren. Voor de gevorderden zijn er schitterende buitenritten mogelijk! 
 

Broodjesservice: iedere morgen vers op de camping gebracht door de warme bakker! 
 

Heeft u nog vragen?Neem dan gerust contact met ons op of bezoek ook eens onze website voor het complete 
recreatiewerkprogramma, aanbiedingen, nieuwtjes, foto’s en webcam: www.camping-seleantsje.nl 

 

NIEUW: GRATIS WIFI / draadloos internet dus uw laptop kan ook mee op vakantie. 
2016/2017 


