
 
 

TARIEVEN OUTDOOR LIVING LODGE “CAMPING HINDELOOPEN” seizoen 2023. 
Prijzen zijn per week, midweek of weekend. 
 
PERIODE   WEEK (vr-vr)  MIDWEEK (ma-vr)  WEEKEND (vr-ma)  
 
7 april - 14 april (Pasen)   695,--  n.v.t.    555,-- Paasweekend 
            (vr 7/4 – di 11/4)  
                
14 april – 28 april    635,--  365,-- (17/4-21/4)  345,-- (14/4-17/4) 
        (24/4-28/4)   (21/4-24/4) 
       
28 april – 5 mei (Meivakantie)  695,--  n.v.t.    555,-- 1e mei weekend 

(vr 28/4 – di 2/5) 
            
5 mei – 12 mei    665,--  385,--  (8/5-12/5)  345,-- (5/5-8/5) 
           
12 mei – 19 mei (Hemelvaart)  695,--  n.v.t.    345,--  (12/5-15/5) 
           595,-- Hemelvaartweekend 
            (wo 17/5 – ma 22/5) 
 
19 mei – 26 mei    695,--  385,-- (22/5-26/5)  n.v.t. 
 
26 mei – 2 juni (Pinksteren)  695,--  n.v.t.    555,--  Pinksterweekend  
            (vr 26/5 – di 30/5) 
 
2 juni – 9 juni (Fronleichnam)  695,--  n.v.t.    345,-- (2/6-5/6) 
           595,-- Fronleichnam 
            (wo 7/6 – ma 12/6) 
 
9 juni – 23 juni    695,--  385,-- (12/6–16/6)  345,-- (16/6-19/6) 
        (19/6-23/6)  
 
23 juni – 30 juni    780,--  n.v.t.    n.v.t. 
 
30 juni – 25 augustus   875,--  n.v.t.    n.v.t. 
 
25 augustus – 1 september  780,--  n.v.t.    n.v.t. 
 
1 september – 29 september  640,--  385,-- (4/9-8/9) (11/9-15/9) 345,--     (1/9-4/9) (8/9-11/9)  
        (18/9-22/9) (25/9-29/9)             (15/9-18/9) (22/9-25/9) 
 
29 september – 13 oktober  695,--  n.v.t.    n.v.t. 
 
13 oktober – 27 oktober   650,--  385,-- (16/10-20/10)   345,-- (13/10-16/10)  
        (23/10-27/10)   (20/10-23/10) 

 
 
 



OUTDOOR LIVING LODGE “CAMPING HINDELOOPEN”  
 
De OUTDOOR LIVING LODGE met een overdekte veranda en bedstee is comfortabel ingericht voor max.           
6 personen en is centraal gelegen op de camping bij de speeltuin, de minimarkt en het (eet)café. 
 
De outdoor living lodge heeft: 

• 3 slaapkamers (1 slaapkamer met 2-persoonsbed (160x200), 1 slaapkamer met 2 enkele bedden (80x200) en            
1 bedstee boven als slaapkamer voor twee personen/kinderen 

• Compleet ingerichte woonkamer met terrasdeuren, tv, hoekbank en eethoek 

• Volledig ingerichte keuken met magnetron, koelkast en koffiezetapparaat 

• Badkamer met douche, wastafel en toilet 

• Centrale verwarming 

• Terrasmeubilair 

• Dekbedden en kussens aanwezig 
 
Algemeen: 
Tarieven zijn inclusief verbruik van gas, water, elektra, reserveringskosten en exclusief toeristenbelasting (€ 1,25 per 
persoon per overnachting, onder voorbehoud van tariefswijzigingen van overheidswege). 
Per geboekte persoon is de huur van een bedlinnen pakket à € 8,-- verplicht. Bedlinnen en dekbedden voor 
baby’s/kinderen tot 3 jaar zijn niet aanwezig.  
U dient zelf hand-, bad- en theedoeken mee te brengen. 
De borgsom is € 150,-- en voor de eindschoonmaak betaalt u € 42,--. 
Roken en huisdieren zijn niet toegestaan in de lodge. Op de camping geldt een hondenverbod. 
 
Aankomst na 15.00 uur, vertrek voor 10.00 uur. 
Betaling: 50% van de verblijfskosten binnen 14 dagen na reservering, de rest tot 4 weken voor aankomst. Bij reservering 
binnen 4 weken voor aankomst 100%. 
 

Slaaphutten voor 2 personen 
 

Onze gezellige houten slaaphutten zijn voor twee personen. Ideaal voor gasten die te voet, met de fiets of met de sloep 
door Friesland trekken en geen ruimte hebben om een eigen tent mee te nemen. Ook wanneer u een bezoekje wilt 
brengen aan familie of vrienden die op de camping verblijven is de slaaphut een uitkomst en wanneer er wind is zal de 
(kite)surfer ook sneller een slaaphut boeken: "Er is wind, dus snel in de auto naar Hindeloopen en mijn slaaphut staat al 
klaar...". 
 
De slaaphut is eenvoudig ingericht voor twee personen (twee eenpersoonsbedden met kussens, een tafel en twee 
stoelen) en is niet verwarmd. Leuk voor een kort en voordelig verblijf. Het sanitair gebouw, het eetcafé, de snackbar, de 
speeltuin en de minimarkt is dichtbij. 
 
U kunt zelf slaapzakken/dekbedden, lakens en kussenslopen meenemen, maar u kunt ook bedlinnensets en dekbedden 
huren bij de receptie.  Al het andere zoals kookgerei, serviesgoed, bestek e.d. dient u zelf mee te nemen.  
 
Prijs € 40,-- (laagseizoen) en € 45,-- (hoogseizoen) per overnachting excl. toeristenbelasting (€ 1,25 p.p.p.n. onder 
voorbehoud van tariefswijzigingen van overheidswege) en reserveringskosten (€ 8,00 per hut). Borgsom € 50,--. 
U kunt de slaaphut online reserveren.  
 
Tijdens het Paas-, 1 mei, Hemelvaart-, Pinkster- en Fronleichnam weekend (hoogseizoen tarief) geldt een minimum van 
3 overnachtingen. 
 


