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Sfeervol kamperen

Camping ’t Veerhuys

Dagtarieven 2018

Camping ’t Veerhuys ligt aan de oever van de Maas in het noorden van Limburg, tussen twee nationale
parken: De Peel en Maasduinen. De prachtige ligging langs de Maas biedt veel mogelijkheden voor
watersporters en vissers. De omgeving nodigt uit om te wandelen en te fietsen.

Kampeerplaats
incl. auto en kampeermiddel

Kampeerplaats aan de Maas

in het voor- of naseizoen (max 4 dagen per week)

€ 6,75
€ 4,00

€ 9,75

Bezoekers p.p.

€ 1,00

Volwassenen

€ 3,85

Digitenne week

€ 12,90

Kinderen tot 12 jaar

€ 2,60

Milieubijdrage

€ 1,25

Hond (maximaal één hond per plaats)

€ 3,20

Toeristenbelasting p.p.

€ 1,20

Elektra*

€ 3,85

Trekkersplaats
1 persoon + tent + fiets

Wat de camping zeker speciaal maakt is het
gezellige restaurant en terras van Tante Jet.
Hier kunt u terecht voor een heerlijke lunch
of diner.

Onbewoonde tent / caravan
Extra auto, trailer of boot buiten eigen
kampeerplaats (alleen indien mogelijk)

incl. auto en kampeermiddel

Er is zelfs een fiets- en voetveer dat u
vanaf de camping naar de overkant van
de Maas brengt, naar o.a. Nationaal Park
Maasduinen, het nabij gelegen Duitse
bedevaartstadje Kevelaer, rozendorp Lottum
of naar het schilderachtige Arcen met haar
Kasteeltuinen.

€ 11,60

Douche**

€ 15,25

Sep-key

Seizoenplaatsen en arrangementen op aanvraag

**	De comfortplaatsen hebben 10 amp, riolering en wateraansluiting op de plaats.
Op de comfortplaatsen is de elektriciteit bemeterd. Het dagtarief is inclusief
verbruik van 4 kWh en € 0,39 per extra gebruikt kWh.
** Met de sep-key betaald u per 10 sec ± € 0,02

Korting
Uitgebreide toeristische informatie kunt u vinden op www.liefdevoorlimburg.nl of download de app.

Buiten het hoogseizoen geldt een korting van 20%.
Kortingtarieven zijn exclusief elektra, milieubijdrage
en toeristenbelasting.

Zetfouten en prijswijzigingen voorbehouden.

Tijdens de Hemelvaart-Pinksterperiode (10 mei
t/m 21 mei) en tijdens hoogseizoen (7 juli t/m
25 augustus) gelden geen seizoenkortingen.

