
Bungalow Park de Hasecamer

Bungalows 112 tot 120 zijn

park. Deze geschakelde bungalow

alwaar u vanuit de grote tuin direct toegang tot heeft.. Gelegen op slechts 900 meter van 

een van de witste stranden van Nederland en toch nabij het hart van het sfeervolle dorp 

Bungalow Park de Hasecamer- Bungalow nummer 113 t/m 120

12 tot 120 zijn een zeer fraai gelegen, op een van mooiste plekjes van het 

bungalows heeft uitzicht op het direct aangrenzende natuurgebied, 

alwaar u vanuit de grote tuin direct toegang tot heeft.. Gelegen op slechts 900 meter van 

een van de witste stranden van Nederland en toch nabij het hart van het sfeervolle dorp 

Callantsoog.
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Bungalowpark De Hasecamer  
Kruisweg 5  

1759 JA Callantsoog 

telefoon 0224 58 1389 

info@hasecamer.nl 

 

mailto:info@hasecamer.nl


Prijslijst van Hasecamer  113 - 114 - 116 - 119 - 120   

Periode Week Midweek Weekend 

 03-01-2015 tot 28-03-2015                                       € 225,00 € 195,00 € 160,00 

28-03-2015 tot 11-04-2015                                       € 420,00 € 240,00  € 195,00  

11-04-2015 tot 09-05-2015                                    € 395,00 € 225,00 €  170,00 

09-05-2015 tot 30-05-2015                                          € 495,00 € 275,00 € 220,00 

30-05-2015 tot 20-06-2015                                            € 365,00 € 210,00 €  180,00 

20-06-2015 tot 04-07-2015                                           € 455,00 € 250,00 €  185,00 

04-07-2015 tot 29-08-2015                               € 560,00 €  - €  - 

29-08-2015 tot 19-09-2015                                    € 365,00 € 210,00 € 180,00 

19-09-2015 tot 03-10-2015                                           € 299,00 € 175,00 € 145,00 

03-10-2015 tot 07-11-2015                                         € 440,00 €  - €  - 

07-11-2015 tot 19-12-2015                             € 310,00 € 185,00 €  150,00 

19-12-2015 tot 26-12-2015                                      € 325,00 €  195,00 €  160,00 

16-12-2015 tot 02-01-2016                                      € 395,00 €  225 ,00 €  170,00 

 

Voor bijkomende kosten verwijzen wij u graag naar de volgende pagina 

 



Prijslijst van extra bijkomende kosten. 

 

Eindreiniging    € 55,00 

 

Huisdieren    € 20,00 per huisdier per week 

 

Bedlinnen    € 10,00 per bed 

Handdoekenpakket  €  5,00 per persoon 

 

Toeristenbelasting  €  0,98 per persoon per nacht 

 

Kinderbedje / Kinderstoel  géén kosten aan verbonden. Deze dient u wel bij 

boeking van de bungalow vooraf te reserveren. 

 

 

 

 

 

 

 

 


