
 
 

TARIEVEN 2016 VOOR GROEPEN  
 (min.20 personen) 

 
- KAMPEERPLAATSEN  (in bos of op open groepsveld of op gezinsterrein) : 

15% korting op de normaal toegepaste prijzen voor plaatsen, personen, auto's (zie tarieven 2016) 
Enkel geldig in laagseizoenperiodes ** 
diversen : douchemunt      € 1,00 
  elektriciteitsaansluiting per plaats van max. 6p   € 3,50  
 

- VERBLIJF IN HUISJES / BLOKHUTTEN 
met of zonder douche en toilet, met kookhoek, eetruimte, koelkast, verwarming, één, twee of drie slaapkamers: één tweepersoonsbed + 
1 of 2 stapelbedden. (per bed : hoofdkussen(s), 1 deken of dekbed). BIJ ELKAAR BIEDEN WIJ SLAAPPLAATS VOOR MAXIMAAL 121 
PERSONEN, in maximaal 24 huisjes/stacaravans/blokhutten.  
 
Prijzen per persoon en per nacht, inclusief toeristenbelasting/afvalheffing;  
Enkel geldig in laagseizoenperiodes **  
 
In 4- of 6-persoonshuisje zonder douche en toilet en/of één 14pers. trekkershut 

(max. 37 pers. in 4 huisjes, 1 caravan en 1 trekkershut)    €  7,50 (incl. 1 douchemunt pppn) 

 In 4- of 6-persoonshuisje met douche, toilet en kookhoek 
(max. 44 pers. in 10 huisjes)       €  9,00 

 In 6-persoons Noorse blokhut of stacaravan met douche, toilet en inbouwkeuken  
(max. 40 pers. in 4 Noorse blokhutten en 4 stacaravans)   € 10,00 
diversen: evt. te huur: lakenset (hoeslaken, bovenlaken, sloop)  €   8,00 /set 

borg te betalen bij aankomst, terugbetaald op vertrekdag,  
behalve eventuele kosten      € 50,00 per accommodatie   

 
- Op voorwaarde dat de huisjes/chalets minimaal voor 75% bezet worden 
- Aankomst nà 15.30 uur en vertrek voor 10.30 uur 
- Huisjes dienen schoon achtergelaten te worden, zo niet € 25,00 kosten per accommodatie 

 

- MAALTIJDEN 
Of zelf te bereiden in de huisjes/chalets of in een van de twee gezellige gemeenschappelijke zalen. 
Op aanvraag zijn allerlei formules mogelijk, bijvoorbeeld verzorgde maaltijden: 
Ontbijt      vanaf      € 7,50 - €   9,00  
Lunchpakket         “      €   9,00  
Warme maaltijd:   snackschotel (friet, sla, vleeskroket of frikandel)    €   7,00 

eenvoudige maaltijd        € 11,00 
  incl. voorgerecht/soep/ dessert     "    € 14,00 - € 17,00 
  of barbecue semi verzorgd, met vlees, brood, salade en sauzen  € 18,00 
 

- ZAALVERHUUR 
Bij zaalverhuur is gebruik van de keuken inbegrepen en bent u zelfvoorzienend en vragen wij een borg van € 200,00.  
De sluitingstijd van de zaal is altijd in overleg met de directie van de camping. Grote zaal max 70-90p, Serre max 20-30p 
       Grote zaal Serre 
bij verblijf op de camping,   per 24 uur   € 125,00   €   90,00 
    elke volgende dag  €   95,00   €   60,00 
    schoonmaakkosten €   50,00  €   40,00    
 
zaalverhuur zonder verblijf  per 24 uur   € 160,00  € 125,00 
    elke volgende dag  € 130,00  €   95,00  
    schoonmaakkosten   €   50,00  €   40,00 
 
En verder nog…zwembad (open in juli en augustus bij mooi weer), kampwinkel met elke ochtend vers brood (op bestelling), gezellige 
bar/kantine met terras, cafetaria (in het hoogseizoen), speeltuin, sportveld met tafeltennis, jeu de boules banen, volleybalveld, 
kampvuurplaats … En ook nog : verhuur van mountainbikes, organisatie van buitensportactiviteiten op aanvraag (klimmen, abseilen, 
grottentocht, boogschieten …zie www.freestyleprojects.nl), verhuur van vuurbakken, barbecues. 

Bel of mail voor elke extra gewenste informatie, wij zijn het hele jaar geopend en bereikbaar !   
 
** 01/0225/03,10/0429/04, 08/0513/05, 16/0501/07, 02/09->14/10, 06/11-23/12 
niet geldig : Pasen-Hemelvaart-Pinksteren-Allerheiligen en Kerst (enkel voor de accommodaties) 

Rue du Roptai 34 - 5580 Ave-et-Auffe – www.leroptai.be - info@leroptai.be 
tel: +32 84 388319 - fax: +32 84 387327  
www.facebook.com/LeRoptai, http://twitter.com/roptai 
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