De Pipowagen in ’t groen
De Pipowagen is een volledig ingerichte wagen voor 2 personen en het bed is voor jullie
opgemaakt als je binnenkomt. Er is een klein koelkastje en er is verlichting en stroom aanwezig.
Potten, pannen, een gasstelletje, bestek, kopjes etc., het is er allemaal. Koffie kun je zetten met
het koffiezettertje, thee door water te koken, en een boterhammetje kun je roosteren met de
broodrooster. De wagen heeft een elektrisch kacheltje en is afgezekerd op 10A, dus neem a.u.b.
geen zware elektrische apparaten mee.
Het is een onopvallende wagen, die ooit gebruikt is bij de drooglegging van de Flevopolder. Nu
staat hij hier in een groen jasje aan de rand van Beltrum tegen de bosrand. Verscholen tussen
bomen en struiken en met uitzicht over de velden is er het gevoel dat je praktisch alleen op een
mooie en zeer natuurlijke plek bent.
Binnen in de wagen is nog ruimte dus een campingbedje voor een kindje zou er nog in passen. Je
komt via een klein trapje op het voorportaaltje en in de open keuken en via een opstapje in de
wagen zelf. Buiten voor de wagen is een tweetal stoelen die verstelbaar zijn met een tafeltje erbij.
Kussens hiervoor liggen in de wagen.
Er dient gebruik gemaakt te worden van de algemene sanitaire voorzieningen op de camping. Als
je aankomt heten wij je welkom tussen 15-20 uur, bij vertrek zwaaien wij je uit voor 11:30 uur.
De Pipowagen in ’t groen (2p) is te huur vanaf € 40 per nacht en € 275 per week.
Minimumverblijf is 2 nachten. Feestdagen alleen in arrangement. Info via mail.
Deze prijs is inclusief:










Toeristenbelasting (€ 1.25 p.p.p.n.) en milieuheffingen
Gebruik van keukenhanddoek, theedoek, vaatdoek, sponsje
Gebruik van keukengerei/apparatuur en gas.
Opgemaakt bed met kussens en dekbedden met bedlinnen
Gebruik van ons ruime sanitair met warm water en vloerverwarming
Gebruik van elektra tot 4 KWh per dag
De auto geparkeerd op de parkeerplaats
Gratis wifi
Huisdieren in overleg toegestaan

Bijkomend:






Borg te betalen bij aankomst € 25 deze komt retour binnen een week na vertrek.
Voorwaarde: achterlaten van de caravan, schoon en opgeruimd zoals deze betrokken is.
Reserveringskosten/wijzigingskosten € 7,50 per boeking via de camping.
Na facturering is de ontvangen betaling de bevestiging van de reservering.
Neem je zelf je kussens, beddengoed en linnengoed mee dan geldt een korting van € 7,50
per persoon per verblijf.
Voor de beschikbaarheid/kalender is het mogelijk om vrijblijvend Airbnb te raadplegen.
Reserveren bij voorkeur rechtstreeks via de camping. Via Airbnb reserveren kan ook, let
wel op de bijkomende kosten. Prijzen kunnen hierdoor variëren.

