
Camping Muralt, Elkerzeeseweg 34, 4322 NB Scharendijke, tel: 0111-671575, hallo@campingmuralt.nl 

 

 

Alle chalets staan op een ruim grondstuk met eigen parkeerplaats, een ruim terras en een klein 

stallingsschuurtje. Tussen de verschillende chalets zitten wat kleine verschillen. Dit kunt u het beste 

bekijken op onze website www.campingmuralt.nl. Boek eventueel online of stuur ons een mail met 

uw aanvraag naar hallo@campingmuralt.nl. Bellen mag natuurlijk ook: 0111-671575. 

 

Wij wensen u een fijne vakantie! 

 

  

 

Tarieven: 

Periode 
Feestdagen 

Minimaal aantal 
overnachtingen 

Prijs per  
overnachting 

Prijs per  
Week 

29-03 t/m 18-04 - 3 € 75,- € 425,- 

18-04 t/m 22-04 Pasen 4 € 95,- - 

22-04 t/m 29-05 - 3 € 75,- € 475,- 

29-05 t/m 02-06 Hemelvaart 4 € 110,- - 

02-06 t/m 07-06 - 3 € 80,- - 

07-06 t/m 11-06 Pinkseren 4 € 110,- - 

11-06 t/m 19-06 - 3 € 80,- € 475,- 

19-06 t/m 23-06 Fronleichnam 4 € 95,- - 

23-06 t/m 27-06 - 3 € 80,- - 

27-06 t/m 01-07 Concert at Sea 4 € 125,- - 

01-07 t/m 12-07 - 3 € 115,- € 750,- 

12-07 t/m 23-08 Zomervakantie 7 € 125,- € 875,- 

23-08 t/m 02-09 - 3 € 115,- € 750,- 

02-09 t/m 11-10 - 3 € 75,- € 475,- 

11-10 t/m 03-11 Herfstvakantie 3 € 80,- € 490,- 
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Extra Preis 

Reserveringskosten € 10,00 

Eindschoonmaak € 49,00 

Toeristenbelasting p.p.p.o. € 1,40 

Huisdier per overnachting 
(max 2 alleen toegestaan in chalet 125) 

€ 6,50 

Optioneel: Handdoekenpakket per persoon  € 7,50 

Optioneel: Opmaakservice per persoon € 10,00 

  

Algemeen m.b.t. huren: 

• Standaard inbegrepen zijn de dekbedden, kussens en de lakenpakketten voor alle gasten. Als 

optie kunt u ook alvast de bedden laten opmaken. 

• Standaard inbegrepen is één keukenpakket bestaande uit 2 theedoeken en 1 handdoek.  

• Een kinderbed en stoel staat gratis tot uw beschikking. Graag wel vooraf bij de reservering 

aangeven. 

• Reserveren in het hoogseizoen alleen mogelijk van vrijdag tot vrijdag. 

• Een weekend is van vrijdag tot en met maandag. 

• Aankomsttijd na 15:00 uur. 

• Vertrek voor 10:00. 

• Betaling: 50% binnen 14 dagen. Restbedrag 30 dagen voor aankomst. 

• U dient zelf een annuleringsverzekering af te sluiten. Indien u annuleert zullen wij gebruik 

maken van onze algemene voorwaarden. 
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