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Prijslijst Camping Lagewald 2022* 
Van 1 april tot 1 november, prijzen per nacht, minimale verblijfsduur van 2 nachten  

 

Camper €10 

Caravan/ Vouwwagen/ Tent €9 

Persoon €6 

Auto €1 

Huisdier (max. 2 per boeking) €2 

Bijzettent (alleen in overleg) €6 

Camper 1 nacht (alleen bij voldoende beschikbaarheid en in overleg, online reserveren niet mogelijk) €25 

Trekkerstent + 1 persoon (alleen op doorreis, te voet of met fiets, 1 nacht) €15 

Trekkerstent + 2 personen (alleen op doorreis, te voet of met fiets, 1 nacht) €20 
 

Aankomst tussen 13u en 17u, vertrek vóór 11u. Inclusief toeristenbelasting á €1,03 p.p.p.n., 
milieuheffing én voorzieningen. Voorbeeld: 2 personen, caravan en auto = €22 per nacht. 

 

Maandprijs Camping (30 nachten) Apr Mei/ Juni/ Juli/ Aug Sept/ Okt 

1 Persoon, campingplaats, parkeerplaats, voorzieningen €425 €450 €425 

2 Personen, campingplaats, parkeerplaats, voorzieningen €525 €600 €525 

Extra persoon €140 €150 €140 

Huisdier €40 €50 €40 
 
Aankomst tussen 13u en 17u, vertrek vóór 11u. Inclusief toeristenbelasting á €1,03 p.p.p.n.,  
milieuheffing én voorzieningen. Maximaal verblijf van 2 maanden.  
Voorbeeld: 2 personen, caravan en auto, verblijf in april en mei= €1125,- 
 

Prijslijst Vakantiewoningen Lagewald 2022* 
Van 1 april tot 1 november, prijzen per nacht, minimale verblijfsduur van 3 nachten.  
 

Maandag, dinsdag, woensdag, donderdag   

                                        1 - 2 personen €105 p.n. 

                                        3 - 4 personen €125 p.n. 

Vrijdag, zaterdag, zondag en feestdagen  

                                        1 - 2 personen €125 p.n. 

                                        3 - 4 personen €145 p.n. 
 

Aankomst tussen 15u en 18u, vertrek vóór 11u. Inclusief toeristenbelasting á €1,63 p.p.p.n,  
milieuheffing, schoonmaakkosten, beddengoed en keukenlinnen. Neem alleen zelf uw handdoeken mee.  
 

* In de periode van Hemelvaart en Pinksteren 25 mei t/m 7 juni én de week van de Nijmeegse Vierdaagse  

  16 juli t/m 23 juli gelden andere tarieven, zie informatie op onze site, of neem contact met ons op. 
 
 

Reserveer makkelijk via de ‘home’ pagina van onze site, u ontvangt dan vrijwel direct  

een bevestiging via mail. Graag tot ziens, Willy en Yvonne, Paul en Anke   
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