
 

 

Luxe chalets 
 
Minicamping Boogaard 
Paulusweg 16 
4374 NE Zoutelande 
0118-561483 
info@minicamping-boogaard.nl 
www.minicamping-boogaard.nl 
 
 
Prijzenoverzicht winter 2022 / 2023 
 
 

Datum 
Luxe chalet 1 

(bouwjaar 2015) 
Zeer luxe chalet 2 
(bouwjaar 2021) 

15.11 – 23.12 € 375,00 € 420,00 

23.12 – 06.01 € 520,00 € 560,00 

06.01 – 17.02 € 400,00 € 445,00 
17.02 – 24.02 € 520,00 € 560,00 

24.02 – 31.03 € 400,00 € 445,00 

31.03 – 07.04 € 595,00 € 650,00 

07.04 – 14.04 € 615,00 € 675,00 

14.04 – 21.04 € 400,00 € 445,00 

21.04 – 05.05 € 660,00 € 710,00 

05.05 – 12.05 € 605,00 € 665,00 

12.05 – 30.06 € 685,00 € 750,00 

30.06 – 07.07 € 810,00 € 875,00 

07.07 – 25.08 € 950,00 € 1020,00 

25.08 – 01.09 € 810,00 € 875,00 

01.09 – 15.09 € 650,00 € 705,00 

15.09 – 22.09 € 585,00 € 650,00 

22.09 – 29.09  € 425,00 € 470,00 

29.09 – 20.10 € 535,00 € 585,00 

20.10 – 17.11 € 400,00 € 445,00 

   

 
Prijzen zijn per week, exclusief toeristenbelasting à € 2,05 per persoon per overnachting. 

Verder komen er geen extra kosten bij. 
Wilt u graag een midweek of een weekend komen?  

Neem vrijblijvend contact met ons op. Wij kijken graag voor u of dit past in onze planning.  
 
 
 
 
 
 
 
 

Prijswijziging onder voorbehoud. 

http://www.minicamping-boogaard.nl/


 
 
Indeling luxe chalet 1 en zeer luxe chalet 2 
 

Luxe Chalet type 1 
 
Deze chalets zijn ingedeeld met een woonkamer met schuifpui, open keuken, twee slaapkamers en 
een complete ruime badkamer met douche en wastafel. Het toilet is apart van de badkamer. 
 

De volledig ingerichte keuken is o.a. voorzien van een vierpits-gasstel, afzuigkap,  vaatwasser, 
koffiezetapparaat, senseo-apparaat, waterkoker, magnetron en een koelkast met vriesvakje. 
In de woonkamer staan twee bankstellen met salontafel en een losse eettafel met stoelen. 
Smarttelevisie is eveneens aanwezig. In de chalets heeft u uiteraard ook gratis wifi. De chalets 
worden verwarmd met centrale verwarming. 
  
De chalets zijn voorzien van twee slaapkamers met in totaal vijf slaapplaatsen, waarvan vier box 
springbedden. De kinderslaapkamer heeft nog  één hoog bed extra. Tevens zijn er dekbedden en 
hoofdkussens. 
Linnengoed graag zelf meenemen. De mogelijkheid om dit huren is wel aanwezig. 
   

Voor iedere chalet is een terras aangelegd met verstelbaar tuinmeubilair en een parasol. 
 
Huisdieren zijn niet toegestaan in onze chalets. 
Alle chalets zijn rookvrij. 
De luxe chalet type 1 is 45 m² groot en is van bouwjaar 2015. 
 
Zeer luxe chalet type 2 
 
Deze geheel nieuwe chalets zijn ingedeeld met een woonkamer met schuifpui, open keuken en twee 
slaapkamers. De ouder slaapkamer is voorzien van een badkamer en-suite met toilet. De tweede 
slaapkamer heeft de beschikking over een eigen wastafel en toilet. 
 
De volledig ingerichte ruime keuken is o.a. voorzien van een vierpits-gasstel, afzuigkap,  vaatwasser, 
koffiezetapparaat, senseo-apparaat, waterkoker, combi-magnetron en een koelkast met vriesvakje. 
In de woonkamer staan twee bankstellen met salontafel en een losse eettafel met stoelen. 
Smarttelevisie is eveneens aanwezig. In de chalets heeft u uiteraard ook gratis wifi. De chalets 
worden verwarmd met centrale verwarming. 
  
De chalets zijn voorzien van twee slaapkamers met in totaal vier slaapplaatsen, bestaande uit vier 
box springbedden. Tevens zijn er dekbedden en hoofdkussens. 
Linnengoed graag zelf meenemen. De mogelijkheid om dit huren is wel aanwezig. 
 
De badkamer en-suite van de ouder slaapkamer bestaat uit een ruime douche van 80 bij 1.40, een 
wastafel en een toilet. Daarnaast heeft de tweede slaapkamer een eigen wastafel en toilet.  
 

Voor iedere chalet is een terras aangelegd met verstelbaar tuinmeubilair en een parasol. 
 
Huisdieren zijn niet toegestaan in onze chalets. 
Alle chalets zijn rookvrij. 
De zeer luxe chalet type 2 is 52 m² groot en is van bouwjaar 2021.  


