
  

* Prijzen zijn exclusief toeristenbelasting van € 1,- per persoon, per nacht en € 7,50 administratiekosten maar 
inclusief schoonmaakkosten € 35,- 

Glamping 

- We hebben 2 glampingtenten met eigen sanitair en keuken obv 1 model.  
- De tent is geschikt voor 4 personen met de extra mogelijkheid voor een glampingbedje  
- zie de website www.glampingheemskerkerduin.nl  voor de indeling en het interieur van onze tenten. 
- Onze glampingtenten zijn normaal gesproken  te huur vanaf 1 april t/m 30 september voor een weekend, 

midweek of voor een gehele week. (= strandseizoen) 
- Echter in 2021 worden ze pas in de 2e week van mei geplaatst omdat we pas net zijn begonnen. 
- In de maanden juli en augustus verhuren wij alleen per hele week (in principe za t/m za maar afwijken kan 

in onderling overleg) 
- Huisdieren zijn, alhoewel wij er gek mee zijn, HELAAS NIET toegestaan.  

 

Prijslijst 

 

Voor- en naseizoen * 
 

Weekend vr t/m ma 
(3 nachten) 

Midweek ma t/m vr 
(4 nachten) 

Gehele week za t/m za  
(7 nachten) 
 

    
Glamping tent Tulp/Lelie € 300,- € 350,- € 450,- 
    

Hoogseizoen Juli/Augutus * 
 

Weekend vr t/m ma 
(3 nachten) 

Midweek ma t/m vr 
(4 nachten) 

Gehele week za t/m za  
(7 nachten) 
 

    
Glamping tent Tulp/Lelie   € 850,- 
    

Arrangementen * 
 

 Glamping tenten 
Tulp en Lelie 

 
 
 

Pasen 2 t/m 6 april (4n)  € 350,-  
 

Mei vakantie.1 t/m 9 mei (8n)  € 650,-  
 

Hemelvaart 12 t/m 17 mei (5n)   € 450,-  
 

Pinksteren 21 t/m 25 mei (4n)  € 400,-  

Evenementen * 
 

 Glamping tenten 
Tulp en Lelie 

 
 
 

F1 Zandvoort 3 t/m 5 sept.(2n)  € 300,-  
 

F1 Zandvoort 3 t/m 6 sept. (3n)  € 375,-  

 
Al onze prijzen zijn inclusief: 
- Handdoekenset bestaande uit Badlaken, Handdoeken en washand (4 pers.) en 2 Hamamdoeken  
- Wi-Fi  
- Beddenpakket (linnen, lakens, dekbed en kussen voor 4 pers.)  
Extra bij te huren: 
- Set Handdoeken - € 5,- per set excl Hamamdoek (zie hierboven) en Beddenpakket € 7,- per set 

http://www.glampingheemskerkerduin.nl/

