
Eventuele toeslagen

Extra volwassene (p.p.p.n.) € 4,00

Extra kind - 2 t/m 13 jaar (p.p.p.n.) € 3,00

Toeristenbelasting (p.p.p.n.) € 1,20

Huisdier (per dag) € 3,00

Extra auto / motor (per dag) € 3,00

Bezet houden plaats zonder personen (per dag) € 5,00  

KORTING te voet/ fiets                                             -  € 4,00
(per plaats per nacht)

www.italiaansemeren.nl

Standaard kampeerplaats: 

kampeermiddel, evt. bijzettentje, 6 ampère elektra,

douche warm water (sanitair gebouw)

Comfort kampeerplaats: 

kampeermiddel, evt. bijzettentje, 10 ampère elektra, 

douche warm water (sanitair gebouw),

wateraansluiting en rioolaansluiting

Super Comfort kampeerplaats: 

kampeermiddel, evt. bijzettentje, 16 ampère elektra, 

privé sanitair, wateraansluiting en rioolaansluiting

Aankomst en vertrek is op iedere gewenste dag 

mogelijk. Exclusief boekings- en schoonmaak-

kosten en kosten voor bedlinnen. 

Safari Lodge XL 
(maximaal 7 personen)

€ 93,00

Wood Lodge XL
(maximaal 7 personen)

€ 93,00

Arcade
(maximaal 5 personen)

€ 104,00

Panorama
(maximaal 4 personen)

€ 74,00

Oslo Suite
(maximaal 4 personen)

€ 97,00

Dormer Cabin
(maximaal 2 personen)

€ 70,00

Luxury Suite & Awaji
(maximaal 4 personen)

€ 74,00

Compleet ingerichte tent
(maximaal 4 personen)

€ 40,00

Accommodatie Vanaf prijs 
per nacht
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  Standaard  Comfort Super Comfort
Prijs per nacht Inc lnusief auto Inclusief auto Inclusief auto

Laagseizoen  t/m 31 maart & vanaf 1 september  € 20,00 € 25,00 € 34,50

Hoogseizoen 1 april t/m 31 augustus  € 25,00 € 31,00 € 40,50 (apr. t/m jun.)

    € 46,50 (juli + aug.)

Tarieven
Kampeerplaats incl. 2 personen



www.italiaansemeren.nl

Praktische informatie
Vakantiepark de Italiaanse Meren

Buitinkweg 7

7107 BE Winterswijk-Kotten

Tel.:  +31 (0)543-563271 

info@italiaansemeren.nl 

www.italiaansemeren.nl 

U BENT MÉÉR DAN WELKOM! 

Overige tarieven   

Verhuur fietsen  

Fiets per dag € 8,00 

Fiets per week € 40,00 

Elektrische fiets per dag € 15,00 
Elektrische fiets per week € 75,00 
  

Tennisbaan  

Per uur € 9,00 

11-uren kaart € 90,00

  

Viswater  

Dagkaart 't Voorntje € 5,00 

Weekkaart 7 dagen € 10,00 

  

Verhuur skelter / balanzbike  

Hele dag (10 tot 18 uur) € 8,00 

Halve dag  € 5,00 

  

Overige tarieven  

Wassen incl. waspoeder € 6,00 

Drogen € 3,00 

Borgsom sleutelbos t.b.v. gebruik  € 35,00

faciliteiten camping  

  

Arrangementen incl. 2 personen
Met Hemelvaart en Pinksteren is het alleen 

mogelijk een arrangement te boeken   

                      .....................................................................  Standaard Comfort

Pasen ...........................................................................1 t/m 5 april € 95,00 € 115,00

Hemelvaart .......................................................... 12 t/m 16 mei € 125,00 € 145,00

Pinksteren  ...........................................................21 t/m 24 mei € 105,00 € 120,00

Fronleichnam ........................................................  2 t/m 6 juni € 115,00 € 140,00

Hemelvaart t/m Pinksteren ............12 mei t/m 24 mei € 300,00 € 350,00

Hemelvaart & Pinksteren  .................12 mei t/m 24 mei € 255,00 € 290,00

(7 nachten) Caravan kan blijven staan

Seizoensplaats ................................. 1 april t/m 31 oktober € 1.450,00 € 1705,00

Zomerarrangement .............Mei, juni, juli en augustus € 1250,00 € 1.500,00 

Maart / april / september / oktober ............... 1 maand € 235,00 € 290,00

Mei / juni ........................................................................... 1 maand € 310,00 € 360,00

Juli / augustus ................................................................ 1 maand € 520,00 € 620,00

De arrangementen zijn exclusief toeristenbelasting en

inclusief kampeermiddel, auto, evt. bijzettentje en stroom


