Voorzieningen en feiten
❖ 4-persoons huisjes
❖ Afdakje met picknicktafel
❖ Twee afzonderlijke
slaapkamers en zit-eetkamer
❖ Open keuken met 2-pits
kookplaatje, koelkast en
standaard keukeninventaris
❖ Bedstee met een tweepersoons bed (140x200 cm)
en een slaapkamer met een
stapelbed (90x200 cm).
Dekbedden en kussens
aanwezig (allen 1-persoons)
❖ Geen sanitaire voorzieningen;
hiervoor kunt u terecht in het
nabijgelegen sanitairgebouw
❖ Totaal: 40 slaapplaatsen bij
elkaar
❖ Bij enkele blokhutjes is het
mogelijk privé sanitair erbij
te huren

Blokhutje voor 4 personen (10 blokhutjes bij elkaar)
€

Prijzen 2021
Aankomstdag vanaf 14.00 uur,
Vertrekdag voor 11.00 uur

Overige prijzen

4-Persoons (per huisje):
15 april t/m 30 april:
Per nacht

€

3 of 4 nachten
Week (7 nachten)

21 mei t/m 25 mei:
59,00

Per nacht

€ 95,00

€ 145,00

Pinksterweekend

€ 265,00

€ 285,00

25 mei t/m 9 juli:

30 april t/m 10 mei:
Per nacht

€

95,00

3 of 4 nachten

€ 226,00

Per nacht

€ 59,00

3 of 4 nachten

€ 145,00

Week (7 nachten)

€ 285,00

9 juli t/m 23 augustus:

12 mei t/m 17 mei:

Per nacht

€

3 of 4 nachten

€ 226,00

Week (7 nachten)

€ 450,00

€

95,00

Hemelvaartweekend € 265,00

❖
❖
❖
❖

Week meivak. (7 n.) € 450,00
Per nacht

❖

95,00

17 mei t/m 21 mei:

23 augustus t/m 20 sept.:

Per nacht

€ 59,00

Per nacht

3 of 4 nachten

€ 145,00

3 of 4 nachten

€ 145,00

Week (7 nachten)

€ 285,00

❖

€ 59,00

❖
❖

Vakantiepark ‘t Urkerbos
Vormtweg 9
8321 NC Urk
T: +31 (0)527 68 77 75

Reserveringskosten
€ 7,50
Incl. schoonmaakkosten
Lakenpakket € 7,00 p.p.
(niet verplicht)
Bij te huren: elektrisch
kacheltje € 3,00 p.n.
Evt. (indien beschikbaar)
bij te huren: privé sanitair
€ 10,00 p.n.,max € 25,00
voor 3 of 4 nachten en
€ 35,00 voor 1 week
Borg sleutel slagboom
€ 25,00
Toeristenbelasting p.p.p.n.
€ 1,50
Annuleringsfonds 4%
(niet verplicht)

Overige informatie
Huisdieren zijn niet toegestaan

Reserveren: 0527-68 77 75

