
Kamperen
Blijf zo lang als u wilt
Bij Naturistisch Recreatiepark Elsendorp geeft u uw rust de ruimte. 
Of u nu kiest voor een weekendje weg, een heerlijke vakantie of 
een seizoen lang genieten: op ons park in de prachtige omgeving 
van de Brabantse Peel is het heerlijk vertoeven. Zowel voor korte 
als lange vakanties!

Kies uw ideale kampeerplaats
• A-plaats met kabelaansluiting voor de televisie en elektriciteit. 
 Locaties: de Vijverrand, de Eksterhof, de Reigerhof, de Fazant-

plaats of het Gruttoveld (nr. 784 t/m 800).
• A-plaats met elektriciteit en wateraansluiting. Locatie: het Grutto-

veld (nr. 718 t/m 723, 738 t/m 743, 780 t/m 783 en 801 t/m 807)
• B-plaats met elektriciteit. Locatie: het Gruttoveld en Merelhoek 

418 en 419.
• C-plaats zonder elektriciteit. Locatie: de Merelhoek (nr. 404 en 

408 t/m 411 alleen geschikt voor kleine kampeermiddelen)

     
  

Zorgeloos kamperen inclusief:
• Ruime plaats voor 1 kampeermiddel met 2 koepeltentjes (max. 8 m²)
• Heerlijk verblijf voor maximaal 6 personen
• Gebruik van moderne sanitaire voorzieningen
• Toegang tot verwarmd en overdekt zwembad
• Gebruik van de sauna op donderdag- en zaterdagavond, en in het 

hoogseizoen ook op dinsdagavond tegen een kleine vergoeding 
(u betaalt €10,00 p.p., hiervan krijgt u €5,00 dezelfde avond 
terug in de vorm van korting op uw rekening van de horeca)

• Gebruik van elektriciteit 
 (met uitzondering van voor- naseizoen en seizoenplaatsen)
• Gratis internet via WIFI
• Parkeergelegenheid voor de auto
• Milieustraat (1 grote of 2 kleine vuilniszakken, 
 toeslag extra zakken à € 1,35 per stuk)

Beleef een bijzondere kampeerervaring in één van onze safaritenten. U heeft de keuze uit een 5-persoons- of een 4-persoons-safaritent. De ruime 
tenten zijn voorzien van een verrijdbare keuken en overdekte veranda voor een heerlijk buitenleven. Daarnaast zijn ze geheel in stijl ingericht: van 
houten vloer tot luxe meubels voor binnen en buiten! Eén slaapkamer is voorzien van een tweepersoons boxspring; en één heeft een stapelbed en 
een extra slaapmogelijkheid (alleen van toepassing voor de 5-persoons-safaritent). U hoeft geen beddengoed mee te brengen; bij uw reservering 
boekt u meteen een lakenpakket. Dit is inclusief dekbedden, kussens en lakens, maar exclusief handdoeken. Het lakenpakket wordt per persoon 
geboekt. De safaritenten vindt u vlakbij een sanitaire voorziening en hebben gratis wi� . Huisdieren zijn niet toegestaan.  

Aankomst en vertrek
• Week aankomst op vrijdag na 15.00 uur          // vertrek op vrijdag vóór 10.00 uur
• Midweek  aankomst op maandag na 15.00 uur      // vertrek op vrijdag vóór 10.00 uur
• Weekend aankomst op vrijdag na 15.00 uur          // vertrek op maandag vóór 10.00 uur

* Prijzen zijn inclusief btw en exclusief toeristenbelasting à € 1,50 p.p.p.n. 
** Seizoen / voor- en naseizoenprijzen zijn inclusief toeristenbelasting, maar exclusief het gebruik van elektriciteit, deze wordt bij vertrek apart afgerekend.

Periode Plaats A Plaats B Plaats C Huisdier

Overnachting n.v.t. € 44,25 € 42,35 € 38,55 € 4,90

Seizoen** 1 apr. t/m 31 okt. € 2058,60 € 1972,85 € 1854,30 € 81,90

Voorseizoen** 1 apr. t/m 30 jun. € 1048,00 € 997,45 € 919,50 € 50,90

Naseizoen** 1 sept. t/m 31 okt. € 482,80 € 431,30 € 372,80 € 50,90

Arrangementen

Hemelvaart en Pinksteren 17 mei t/m 29 mei 
(zonder onderbreking)

€ 454,90 € 437,00 € 400,85 € 36,45

Hemelvaart en Pinksteren
17 mei t/m 21 mei en 
26 mei t/m 29 mei € 391,80 € 378,80 € 346,75 € 29,85 Huren

Van alle gemakken voorzien!
Houdt u van een zéér comfortabele vakantie, waarbij het u aan niets ontbreekt? Bent u dol op 
kamperen, maar heeft u graag dezelfde luxe als thuis? Daarvoor heeft Naturistisch Recreatiepark 
Elsendorp enkele bijzondere plekken te huur. Boek bijvoorbeeld een luxe vakantiechalet of huur een 
compleet ingerichte safaritent.

Luxe chalets
Op mooie locaties van ons park staan luxe chalets voor verhuur. U kunt kiezen uit chalets voor twee
personen of vijf personen. Alle chalets zijn vrijstaand, ruim opgezet en voorzien van een buitenterras.
In de chalets vindt u een gezellige living met t.v., een compleet ingerichte keuken en badkamer. In de
vijf-persoons-chalet zijn twee slaapkamers, één met een tweepersoons bed (140x200) en één met
stapelbed en een los bed (in de twee-persoons-chalet is één slaapkamer). De chalets zijn centraal
verwarmd en toegankelijk voor rolstoelgebruikers. Tot slot is er gratis wi�  beschikbaar. Huisdieren zijn
niet toegestaan.

U hoeft geen beddengoed mee te brengen; bij uw reservering boekt u meteen een lakenpakket.
Dit is inclusief dekbedden, kussens en lakens, maar exclusief handdoeken. Het lakenpakket wordt
per persoon geboekt.

Aankomst en vertrek
• Week aankomst op maandag en vrijdag na 15.00 uur 
 vertrek op maandag en vrijdag vóór 10.00 uur
• Midweek aankomst op maandag na 15.00 uur
 vertrek op vrijdag vóór 10.00 uur
• Weekend aankomst op vrijdag na 15.00 uur
 vertrek op maandag vóór 10.00 uur
Wilt u een chalet huren, maar wijkt de periode af van een week midweek 
of weekend? Informeer bij ons naar de mogelijkheden!

Arrangementen chalets

Periode 5-persoons chalet     2 persoons chalet

Hemelvaart € 557,50  € 527,50
17 mei t/m 22 mei  
Hemelvaart en Pinksteren € 1062,50  € 1007,50
17 mei t/m 29 mei 
Weldadige Winter € 402,50  € 372,50
do t/m ma 

Kamperen in een lodge
Op een prachtige centrale locatie in ons park vindt u lodges voor twee en vier personen. 
Onze lodges zijn per nacht te boeken en dus ook ideaal als trekkershut. Compleet ingericht 
met een comfortabel bed, keukenblok en koelkast. En op de gedeeltelijk overdekte veranda 
zit u lekker in de buitenlucht. Dat is genieten!

De voordelen op een rij:
• Dicht bij het recreatiecomplex en de zwemvijver.
• Uitgerust wakker worden op een comfortabel bed.
• Compleet met keukenblok (geen kookgelegenheid) met koelkast, 
 waterkoker en ontbijtservies.
• Ontbijt in de Oase bij te boeken in weekend en hoogseizoen.
• Te boeken per nacht, dus ook ideaal als trekkershut.
• Geen schoonmaakkosten als u de lodge weer netjes achterlaat.
• Aankomst vanaf 15.00 uur, vertrek voor 11.00 uur.

Huurprijzen voor lodges*

Ook in de winter is het prachtig kamperen. In de frisse Brabantse buitenlucht komt u heerlijk 
tot rust. U maakt kosteloos gebruik van onze douches, kabelaansluiting, wi�  en op de vaste 
sauna-avonden kunt u gebruik maken van de sauna. De belangrijkste informatie op een rijtje:

• Winterseizoen is van 1 november tot 31 maart    
•  Maandprijs € 250,00
• Kampeerplaatsen aan de Vijverrand (nr. 619 t/m 630) en op de Eksterhof 
•  Seizoenprijs € 950,00
• Dagprijs € 20,00 (excl. toeristenbelasting € 1,50 p.p.p.n.)
• Weekprijs € 75,00 (excl. toeristenbelasting € 1,50 p.p.p.n.)

Bij de maand-en seizoenprijs is de toeristenbelasting à € 1,50 p.p.p.n inbegrepen. Alle prijzen zijn inclusief btw 
en exclusief gebruik van elektriciteit. Uw verbruik wordt opgenomen bij vertrek en apart verrekend

Huurprijzen voor chalets*

Periode Week Midweek/ Weekend Week Midweek/ Weekend

14 apr. tot 28 apr. € 455,00 € 277,50 € 485,00 € 297,50

28 apr. tot 8 mei € 572,50 € 372,50 € 602,50 € 392,50

8 mei tot 15 mei € 455,00 € 277,50 € 485,00 € 297,50

15 mei tot 29 mei € 572,50 € 372,50 € 602,50 € 392,50

29 mei tot 14 juli € 455,00 € 277,50 € 485,00 € 297,50

14 juli tot 25 aug. € 572,50 € 372,50 € 602,50 € 392,50

25 aug. tot 22 sept. € 455,00 € 277,50 € 485,00 € 297,50

Periode 2-persoonslodge 4-persoonslodge

1 jan. tot 17 mei  € 50,00 € 60,00

17 mei tot 29 mei € 60,00 € 70,00

29 mei tot 8 juli € 50,00 € 60,00

8 juli tot 26 aug. € 60,00 € 70,00

26 aug. tot 31 dec. € 50,00 € 60,00

* Prijzen zijn inclusief btw, schoonmaakkosten en gebruik van gas en elektriciteit. 
Dit tarief is exclusief toeristenbelasting à € 1,50 p.p.p.n., reserveringskosten à 
€ 5,00 en lakenpakket à € 5,00 per persoon.

Arrangementen
Periode  4-p.safaritent 5-p.safaritent
Hemelvaart 17 mei t/m 22 mei € 425,00  € 445,00
Hemelvaart en Pinksteren 17 mei t/m 29 mei € 717,50  € 747,50

Huurprijzen voor safaritenten*

Voordeel tot -25%

Prijzen voor kamperen*

Lodges

Winter

*   Prijzen zijn inclusief btw, schoonmaakkosten en gebruik van gas, elektriciteit en water. 
 Dit tarief is exclusief toeristenbelasting à € 1,50 p.p.p.n., 
 reserveringskosten à € 5,00 en exclusief lakenpakket à € 5,00 per persoon. 
** Boekt u met Pasen een chalet, dan bieden wij u een brunch aan 
 in De Oase op 1e Paasdag..

kamperen

 Kortingen
 
 Hoe langer u blijft, hoe meer korting u ontvangt. Duurt uw 
 verblijf tussen 7 en 13 dagen dan krijgt u over de hele periode 
 5% korting op de huurprijs. Tussen 14 en 20 dagen bedraagt de korting
 6%, en blijft u langer dan 21 dagen dan krijgt u 7% korting. De weekprijs  
 komt hiermee te vervallen.

 • 1 april tot 28 april  -25 %
 • 7 mei tot 17 mei -15 %
 • 29 mei tot 1 juli -15 %
 • 1 september tot 31 oktober -25 %

*Prijzen zijn per lodge per nacht, inclusief btw en gebruik van gas en elektriciteit. Dit tarief is exclusief toeristenbelasting
 (€ 1,50 p.p.p.n.), € 5,00 reserveringskosten, en lakenpakket à € 5,00 per persoon. Handdoeken brengt u zelf mee. 
*Huisdieren zijn niet toegestaan.

Periode 2 p. chalets 
midweek
weekend

2 pers. 
chalets
week

5 p. chalets 
midweek
weekend

5 pers. 
chalets
week

23 dec. tot 6 jan. € 325,00 € 502,50 € 355,00 € 552,50

6 jan. tot 28 apr.** € 300,00 € 475,00 € 330,00 € 525,00

28 apr. tot 8 mei € 335,00 € 519,50 € 365,00 € 569,50

8 mei tot 15 mei € 325,00 € 502,50 € 355,00 € 552,50

15 mei tot 29 mei € 412,50 € 652,50 € 442,50 € 702,50

29 mei tot 14 juli € 359,50 € 599,50 € 389,50 € 649,50

14 juli tot 25 aug. € 487,50 € 827,50 € 517,50 € 877,50

25 aug. tot 1 sept. € 412,50 € 652,50 € 442,50 € 702,50

1 sept. tot 22 dec. € 300,00 € 475,00 € 330,00 € 525,00

22 dec. tot 5 jan. € 325,00 € 502,50 € 355,00 € 552,50

Safaritenten


