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• RECEPTIE open van 9u tot 12u30 en van 13u30 tot 19u (’s zondags tot 18u). 
• SLAGBOMEN open van 7u tot 22u. De borg voor de slagboomkaart is 20€. 
• UITCHECKEN tussen 9u en 11u. Indien u voor 7u wil vertrekken, gelieve dit te 

melden aan de receptie bij het inchecken. Indien u na 11u uitcheckt, wordt er ½ 
dag extra aangerekend.  

• ELEKTRICITEIT IS 6A/1200W, dus opgelet met elektrische waterkokers. Geen 2 
toestellen tegelijkertijd gebruiken. Het gebruik is inbegrepen in de prijs.  

• VERLENGEN van uw verblijf kan maar moet voor de uitcheckdag gebeuren (in de 
receptie of per mail) en wordt bevestigd indien de plaats niet gereserveerd is voor 
een volgende kampeerder. 

• BETALING gebeurt bij het inchecken (verlenging mag wel op de dag van vertrek 
betaald worden). KORTINGEN met kampeerkaarten worden alleen toegekend bij 
aankomst (niet meer op de dag van vertrek). 

• GRATIS WIFI in en naast de bar. Het netwerk en de code is camping ypra.  
• Studio’s, trekkershutten en slaapcabines netjes verlaten. Het is verboden te roken 

en tafels of stoelen buiten te zetten. Bij de uitcheckdag voor 10u uitchecken. Indien 
ze niet proper of beschadigd achtergelaten worden, wordt de borg van 20€ of 50€ 
ingehouden. 

• BAKKER: in het dorp: gesloten op dinsdag en donderdag – op de camping 
(hoogseizoen en verlengde weekends): tussen 8u en 8u30. 

• DOUCHES zijn inbegrepen in de overnachting. Denk aan het milieu: gelieve zuinig 
om te gaan met water! U moet zelf uw toiletpapier meebrengen. 

• U kunt uw afval bij ons achterlaten in de container aan de ingang (stenen muur). Papier, glas, plastiek en 
blik kunt u in de daartoe bestemde containers deponeren. Het restafval doet u in de verplichte gele 
afvalzakken (0,5€/zak). 

• Fietsen en elektrische fietsen zijn te huur na telefonische reservatie (of per mail). Een fietskar is ook te 
huur. Kinderzitjes zijn gratis. Tennis-, basket- en volleyplein: gratis voor kampeerders. Wel vragen we uw 
paspoort even in te leveren. Mogelijkheid tot pingpong, biljarten of petanque (vragen in de bar). 


