
De informatie in deze prijslijst is met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Drukfouten of kennelijke vergissingen zijn niet bindend.

** Restitutie of verrekening van douchepunten is niet mogelijk

Dagbezoek via entree Avonturenpark  
Kinderen t/m 2 jaar en rolstoelgebruikers Gratis

Bezoekers vanaf 3 jaar  € 7,50 p.p. 

65+  € 6,00 p.p. 

Logees
Logétarief  € 11,50 p.p.p.n.

Toeristenbelasting logé  € 1,20 p.p.p.n.

Hond  € 5,00 p.h.p.n.

Optionele kosten 

Wifitickets  Vanaf € 5,00

Extra auto per seizoen  € 90,00 per plaats

Hond per seizoen  € 80,00 per hond

Extra Douchepunten **   € 1,00 per 5 min.

Extra vuilniszak  € 1,50 p.st.

Wasmunt  € 4,50 p.st.

Droogmunt  € 3,00 p.st.

Winterstalling ( 01 nov 2021 tot 01 apr 2022) € 195,00

Annuleringskosten  Volgens Recronvoorwaarden

 Kampeerplaats
Standaard 

Kampeerplaats
Comfort

Kampeerplaats 
Comfort plus

Kampeerplaats 
Luxe

Bijkomende kosten 
Gemeentelijke kosten: heel, voor-, en naseizoen* € 165,00 / € 145,00 / € 125,00 

Boekingskosten  € 9,50 per boeking

Electra heel, voor-, en naseizoen**         € 0,55 per kWh 

Seizoensplaatsen zijn voor maximaal 6 personen en inclusief kampeermiddel en bijzettentje 
(maximaal 5m²). Verblijf is inclusief één auto en onbeperkt toegang tot alle faciliteiten waaronder 
het avonturenpark. Openingstijden van de aangeboden faciliteiten variëren gedurende het 
seizoen. Raadpleeg onze website voor actuele openingstijden van de diverse faciliteiten tijdens 
uw verblijf. Hondenreglement van toepassing: www.debergen.nl/hond

Arrangementen (inclusief 6 personen)  

Seizoen 01 apr tot 31 okt € 1825 € 1930 € 2040 € 2040

Excl. electra, incl. 20 vuilniszakken en douchen tot 200 douchepunten.

Voorseizoen 01 apr tot 01 juli € 835 € 880 € 935 € 935

Excl. electra, incl. 10 vuilniszakken en douchen tot 80 douchepunten.

Naseizoen 05 sept tot 31 okt € 375 € 405 € 440 € 440

Excl. electra, incl. 10 vuilniszakken en douchen tot 50 douchepunten.

Genieten op
de Bergen

* Onder voorbehoud
** Prijzen zijn onder voorbehoud van nacalculatie i.v.m. prijsverhogingen.
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