
 

  

Prijzen 2024 

Week: maandag-maandag of vrijdag-vrijdag 

Midweek: maandag t/m vrijdag 10.00 uur 

Weekend: vrijdag t/m zondag 17.00 uur 

Aankomstdag vanaf 15.00 uur  

22 december 2023 t/m 1 januari:  

Lang weekend/midw.   € 2205,00 

Week                               € 2335,00 

2 januari t/m 15 februari:  

gesloten 

16 februari t/m 25 april:  

Weekend/midw.                 € 1220,00 

Week                               € 1710,00 

Paasweekend (do-zo)         € 2165,00 

26 april t/m 2 juni: 

Week meivakantie   € 1995,00 

Weekend/midw.                 € 1710,00 

Hemelvaartweekend (do-zo)  € 2520,00 

Pinksterweekend    € 2380,00 

 

 

     
 

  

 

 
Voorzieningen en feiten 

❖ Modern familiehuis 

❖ 4 slaapkamers met 2-

persoons bed en eigen 

badkamer 

❖ 4 slaapkamers met 2 enkele 

bedden, en 2 slaapkamers 

met 2 stapelbedden. Zij 

maken gebruik van de 

gezamenlijke badkamer 

❖ Open keuken, compleet, 

wasmachine 

❖ Lichte woonkamer 

❖ Veranda, grote privétuin 

met tuinsets en speeltuin 

❖ Parkeerplaatsen  

❖ Alle voorzieningen aanwezig 

op het Recreatiepark; 

grote speeltuin, openlucht 

zwembad (half mei-eind 

aug.), snackbar, eetcafé en 

terras (tijdens het 

kampeerseizoen). Rondom 

bos en vlakbij Urk en 

IJsselmeer. 

 
 

Overige prijzen (verplicht) 

❖ Reserveringskosten    €   10,00 

❖ Schoonmaakkosten     € 180,00 

❖ Huisdieren (per boeking en 

max. 2)                       €   25,00 

❖ Lakenpakket p.p.         €    9,50 

❖ Borg sleutel slagboom €  25,00 

❖ Borg                           € 250,00 

❖ Toeristenbel. p.p.p.n.  €     1,50 

❖ Energiekosten via meter 

❖ Bezoekers p.p             €    2,00 

❖ Betaling en annulering volgens 

Recron voorwaarden 

Overige informatie 

Te leen: babybedje en stoel  

Huisdieren zijn toegestaan (max. 2). 

Zelf bench of mand meenemen. 

 

 

Familiehuis; voor max. 24 personen 

3 juni t/m 30 juni: 

Weekend/midw. € 1710,00 

Week   € 1995,00 

1 juli t/m 1 september: 

Weekend/midw. € 1470,00 

Week   € 1890,00 

2 september t/m 30 oktober: 

Weekend/midw. € 1710,00 

Week  € 1995,00 

31 oktober t/m 22 december: 

Weekend/midw.  € 1220,00 

Week   € 1710,00    

23 december t/m 3januari 2025: 

Lang weekend/midw.  €  2380,00 

Week   €  2520,00 

 

 

 

Vakantiepark ‘t Urkerbos 
Vormtweg 9       8321 NC  Urk        

T: +31 (0)527 68 77 75 

(met bijbetaling van € 100,00 kunt u 

maandag tot 10.00 uur blijven) 



 

 

 

 

 


