Bungalow & chalet tarieven ‘19
Beleef een heerlijke vakantie in een van onze verhuur accommodaties. Wij hebben
een breed aanbod van 4 persons stacaravans en chalet tot luxe Zeeuwse Strandhuisjes voor 6 personen. Dekbedden (1-persoons), kussens en linnengoed zijn aanwezig.
Kinderbedjes en kinderstoelen kunnen gehuurd worden, dit is echter niet verplicht.
Alle accommodaties hebben een parkeerplaats voor de auto. Bij de Zeeuwse Strandhuisjes kunnen 2 auto’s geparkeerd worden.

Verplichte bijkomende kosten:					
•Toeristenbelasting: € 2,50 p.p.p.n.
•Borg huuraccommodatie (retour na vertrek): € 50,•Eindschoonmaak chalet: € 50,					
Optionele bijkomende kosten:
•Babypakket: € 15,- (campingbed en kinderstoel).
•Lakenpakket p.p.: € 6,- (onderlaken, kussensloop, dekbedovertrek).
				
Algemene informatie huuraccommodaties					
•Aankomsttijd is vanaf 15.30 uur en vertrektijd voor 10.30 uur.				
•Aankomst en vertrek hoogseizoen (05/07 - 30/08): vrijdag.					
•Verhuurtarieven incl. toegang 1 auto bij de accommodatie. (2de auto is € 2,50 p.n. op parkeerplaats ingang).
•Bij Zeeuwse Strandchalets kunnen 2 auto’s staan (2de auto € 5,- p.n.).			
•Gratis gebruik van draadloos internet (wifi).					
•Roken niet toegestaan in huuraccommodaties. 					
•Hond alleen toegestaan in de Stacaravas.					
•In de huuraccomodaties zijn hoofdkussens en eenpersoonsdekbedden aanwezig.		
•Het plaatsen van een (party) tent is niet toegestaan.					
•Alleenreizende jongeren onder de 23 jaar niet toegestaan en zullen ook met reservering geweigerd worden
•Tijdens de Paas-, Hemelvaart- en Pinkster- en Fronleichnamperiode is het reserveren van één van de
verhuuraanbiedingen verplicht.					
•Prijzen zijn in Euro’s en onder voorbehoud van overheidsmaatregelen, prijswijzigingen en (tekst)fouten.

Kuijerdamseweg 64
4322 NM Scharendijke
Tel: 0031 (0)111 676076
Fax:0031 (0)111 676085
info@destrandloper.nl
www.destrandloper.nl

Camping de Strandloper is uniek gelegen onder de duinen tussen het Noordzeestrand
en het Grevelingenmeer. Beiden zijn binnen enkele minuten lopen bereikbaar. Ons
strand is een van de mooiste van Nederland om uit te waaien.
En aan het kindvriendelijke Grevelingenmeer strand vind u een speeltuin die doorloopt in het water!
Door deze prachtige ligging is de camping een perfecte uitvalsbasis voor zowel badgasten, natuurliefhebbers en watersporters. Bovendien is onze locatie ten opzichte
van de Brouwersdam ideaal. De Brouwersdam is de surf hotspot van Nederland.
Zelf heeft camping de Strandloper maar liefst vier grote speeltuinen waar kinderen
zich de hele dag kunnen vermaken. En een recreatieteam in het hoogseizoen.
Het gezellige badplaatsje Scharendijke is binnen vijf wandelminuten te bereiken. Hier
vind u gezellige restaurantjes en terrasjes. De bekende badplaats Renesse ligt op
4 km afstand.
Op Schouwen Duiveland zijn overal wandel- en fietspaden aangelegd, waardoor het
voor iedereen mogelijk is om te genieten van haar mooie en veelzijdige landschap.
Voor de sportieve bezoekers zijn dit ideale wegen om te wielrennen, hardlopen, skaten, Nordic walken etc. Maak ook eens een uitstapje naar één van de mooie Zeeuwse
steden zoals Zierikzee. Of bezoek de vele evenementen en kinderactiviteiten die er in
de directe omgeving zijn. Uiteraard voorzien we u graag van meer informatie op onze
receptie.
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Pasen & meivakantie Hemelvaart Pinksteren Fronleichnam Concert at Sea Zomervakantie Herfstvakantie Gesloten Kerstvakantie

