
LANDGOED
OTTERMEER
Open ings t i j den  en  kampee r t a r i even

P R I J S L I J S T  2 0 2 2

Meivakantie: 23 april - 8 mei         
Hemelvaart: 25 - 29 mei               
Pinksteren: 3 - 6 juni                         
Ottermeer Zomer Weken: 9 juli tot 27 aug     
(alleen te boeken van zaterdag tot zaterdag)

''Lekker lang verblijf'' korting  : 
Deze zomer krijg je op je 2e week 40 euro korting! Bij 3 weken ontvang je 80 euro korting. 
 Kom je 4 weken kamperen? Dan krijg je 120 euro korting! 

Het  bas i s  t a r i e f  i s  i nc lus i e f :

2 personen, kampeermiddel en een auto op de parkeerplaats, groepsactiviteiten en
workshops, ook inbegrepen is warm water, warme douche, afwasmiddel, toiletpapier,
gebruik koelkast en vriezer, natuur en landschapsbijdrage, zwemven, kano’s, skelters,
kabelbaan, touwbrug en trampolines.

Ko r t i ngen  2022

Op Landgoed Ottermeer bieden wij
activiteiten aan!  

Zoals creativiteit, concerten, paardrijden,
yoga, boogschieten, samen eten,

spontane activiteiten als buik glijden en
samen eten, beachvolleybal.

 Ook is het mogelijk
om zelf een workshop te geven:

''skill sharing''. 
Alle groepsactiviteiten en workshops

zijn inclusief
Kijk voor meer info op de website!

Ac t i v i t e i t en  en

Workshops

Ove r ige  Ta r i even  pe r  nach t :

Trekkers (wandelaars, fietsers)
Kleine bijzettent (tot 4 m2)
Bijzettent (groter dan 4 m2):
Extra persoon: 
    Hemlv. Pinks. Zomer wkn.
Persoon 21+
Kinderen t/m 3 jr.
(extra) Auto / aanhangwagen /
motor: 
Bagagewagen: 
Honden (aangelijnd toegestaan,
na overleg): 
Elektriciteit (elektr. verwarming
alleen in overleg): 
Bezoekers voor gasten: 
Logé tarief: 
Toeristenbelasting: 
Milieuheffing:
Wasmachine (incl. waspoeder):
Droger: 
Huur picknicktafel: 

15,00 (incl. t&m)
3,50 (1e gratis)

5,00
6,00
7,00
13,00
4,00
3,00
3,00

 
5,00

 
3,50 (6 amp.)

 
5,00

13,00 (incl t&m)
1,21 p.p.
0,64 p.p.

5,00
2,00

6,00 per dag 

Aankomst kamperen na 14.00 uur, aankomst verhuur accommodaties na 15.00. Vertrek
voor 12 uur. 

40 euro per nacht
260 euro
195 euro
420 euro per week

(minimaal 4 nachten)  
(arrangement 4 nachten)
(arrangement 3 nachten)

 



LANDGOED
OTTERMEER

3 Beachloften aan het ven, een Zonnewagen en een pipowagen.
Deze zijn volledig ingericht. Je hoeft alleen beddengoed, dekbed, kussens en
persoonlijke spullen mee te nemen. Verhuur vanaf 2 nachten, incl. 4
personen, gas en elektra. 

Accomoda t i e s

P R I J S L I J S T  2 0 2 2

Rese rve ren

Je kunt reserveren via de website www.landgoedottermeer.nl
De reservering is definitief na betaling van 100% (met ev. korting) van de
kampeersom binnen 3 dagen. Je betaalt geen reserveringskosten.
Een reservering wijzigen kost 20 euro.

Annu le ren ,  v roeg t i j d ig  ve r t r ek /ve r l a t e  aankoms t .

Annuleringsvoorwaarden:
*tot 3 maanden voor aankomstdatum van het geboekte verblijf krijg je
80 % retour incl. administratie kosten
*tussen 1 en 3 maanden voor aankomstdatum dan krijg je 20 % retour
incl. administratie kosten
*In overleg kun je je reservering aan een andere familie overdragen.
Hierbij geldt een eenmalige administratie bijdrage van 40 euro

KOM GENIETEN VAN HET HEERLIJKE
BUITENLEVEN

OP LANDGOED OTTERMEER!

Ottermeerweg 2 • 4725 PZ Wouwse Plantage 
Mobiel Tel 06-44633321 / 06-20150105
E-mail: camping@ottermeerhoeve.nl 
Website: www.landgoedottermeer.nl
Bankrekening Iban: NL25 Rabo 0354421115

Meivakantie
Hemelvaart (4 nachten)
Pinksteren (3 nachten)
Ottermeer Zomerweken
(7 nachten)

Prijzen accomodaties:

140 p/n
720 
540
1260

12,5 p/n
56
42
98

Loft: Pipo en zonnewagen:Extra personen loft:

105 p/n
516
387
903

Schoonmaakkosten voor de loft is 60 euro en voor de pipowagens 40 euro.


