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TARIEVEN 2020
Ons tarief voor komend
seizoen is € 16,80 per nacht
o.b.v. 1-2 personen (incl.
BTW, milieuheffing, electra,
WiFi en gebruik sanitair),
excl. € 1,10
toeristenbelasting p.p.
Bezoekers € 2,00 p.p.

EXTRA TARIEVEN
Honden zijn welkom
(aangelijnd), hetzij voor
€ 1,00 per nacht extra.

FIJNE FEESTDAGEN ALLEMAAL !!
Vanaf camping de
Schaarkamp willen wij u bij
deze graag hele gezellige
feestdagen toewensen en
alvast een gelukkig en
gezond nieuwjaar!
Ons tweede seizoen hebben wij
afgelopen oktober afgesloten.
Wat hebben we weer mogen
genieten van leuke en gezellige
gasten, heerlijk zomerweer,
mooie evenementen in de
omgeving en bovenal van ons
prachtige gebied!!

De camping is momenteel
gesloten en in de “winterstand”.
De bloembakken zijn voorzien van
fleurige winterviolen en het losse
buiten materieel staat veilig en
droog in de stalling. Naast ons ZZP
werk buiten de camping, zijn we
ook op de camping actief. Dit
winter hebben we weer
uitdagende projecten en leuke
klussen gepland staan, want ons
doel blijft; de camping ieder jaar
(nog) mooier maken, voorzien van
moderne en hedendaagse
faciliteiten en duurzame
technieken! We zijn volop bezig
met de voorbereidingen hierin!

Kinderen t/m 16 jaar voor
€ 3,50 per nacht, vanaf 17
jaar voor € 7,50, beiden
excl. toeristenbelasting.

HEPI ARRANGEMENT
Het Hemelvaart & Pinksteren
arrangement bieden wij
komend seizoen aan voor
€ 200,-- excl.
toeristenbelasting. Dit betreft
13 nachten (vorig jaar 12)
van woensdagmiddag 20
mei t/m dinsdagochtend 2
juni. Dit arrangement is
uiteraard uit te breiden met
losse nachten voorafgaand
of aansluitend aan deze
periode. Voor meer
informatie zie onze website.
In deze periode zijn
voorlopig geen korte
verblijven te boeken.
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De sfeer en gemoedelijkheid
blijft uiteraard lekker zoals deze
is, met; rust en ruimte, privacy én
gezelligheid, veel groen en
bloeiende planten en bovenal
goed en schoon sanitair (zonder
muntjes uiteraard). Ook onze
nieuwe faciliteiten vergen ieder
jaar weer onderhoud, zodat
deze ook mooi en goed blijven!
Ons sanitairgebouw wordt
momenteel bijv. bijgewerkt.

Bij ons is er rust en ruimte,
de natuur nog schoon en fris.
Gemoedelijk en landelijk kamperen,
in één van de mooiste gebieden dat er is!
Camping de Schaarkamp & Weerribben-Wieden; dé combinatie.

Ook in 2020 zijn er weer
talrijke evenementen en
activiteiten in de omgeving.
Havendagen, gondelvaarten,
markten, bloemencorso’s,
muziek festivals en nog veel
meer. Op de camping zullen
ook komend seizoen de
BBQ’s en borrelavonden niet
ontbreken. En op zaterdag
natuurlijk snacken@lokkie!

De tarieven voor het nieuwe seizoen staan
inmiddels op de website en staan tevens op
de pagina hierboven beschreven. Over onze
website gesproken, ook deze wordt momenteel
totaal vernieuwd! Inclusief een nieuwe video,
waardoor u een goed en actueel beeld krijgt
van zowel de camping als onze faciliteiten.
De verwachting is dat onze nieuwe website
in februari online gaat.
Dit winter en voorjaar staan onze projecten
en klussen vooral in het teken van duurzaamheid!
Dit zijn grote investeringen zoals het installeren van
een zonneboiler, vervangen van asbesthoudende
dakplaten, plaatsen van een nieuw dak en deze
vervolgens voorzien van zonnepanelen. Een
goede investering in de toekomst hopen wij!
Wij hopen u in het nieuwe seizoen graag
(weer) te ontmoeten! Hartelijke groet,
Jeroen & Zendy, Sten, Maik, Bo en Sem.
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