Bijna vakantie!
Een fijne vakantie in uw ingerichte tent op Camping Seedune.
Geachte kampeerders, binnenkort start uw vakantie op Schiermonnikoog in een
luxe ingerichte tent van ingerichtetenten.nl. Dit seizoen staan 30 tenten voor u
klaar, allen op ruime plekken met een mooi uitzicht. Camping Seedune is een
rustige gezinscamping. Een de "De Waardtent" is stormvast, heeft veel woonvolume en ruime slaapcabines.
Onze klanten zijn erg enthousiast over de comfortabele inrichting en ruime plekken.
Iedere tent heeft een diepe luifel. Deze zorgt voor een grotere leefruimte en meer
privacy. Kortom: Glamping op z’n best.

Graag attenderen wij u op een aantal "reminders" met
betrekking tot het eiland, de camping en de tenten.
Wij huren de plaatsen van de camping. U heeft
dan ook betaald voor de tentplaats, inclusief
huur van de tent.
Bij aankomst op de camping dient u zich te
melden bij de receptie voor registratie en betaling
van de toeristenbelasting a € 1,58 p.p.p.n.,
zoals vermeld op de website.
Bij "massale" aankomst vragen we graag even
geduld. Wij zorgen dat u rustig naar uw tent
wordt gebracht.
U kunt bij de entrée op de camping een bagagekar gebruiken om uw bagage naar de tent te
brengen.

In de tenten liggen matrassen op verhoogde vaste
bedden, u slaapt dus niet op de grond. U dient wel
een slaapzak of linnen & dekbed mee te nemen.
U kunt ook kiezen om dit te huren op het eiland bij
www.linnenopschier.nl. Zij verhuren als enige
complete pakketten, inclusief dekbed en linnen.
Bij linnenverhuur.nl is men bekend met de maten
van de bedden.
In de boogtent staat een 2-persoonsbed en 2 of 3x
1-persoonsbed. In de piramidetent staat een
2-persoonsbed en 3x een 1-persoonsbed. Op de
matrassen ligt een matrasovertrek. U kunt uw eigen
kussen meenemen, maar deze ook bij aankomst van
ons huren voor € 4,00 per kussen, per verblijf.
Deze hoeft u vooraf niet te bestellen.
U kunt in de tent uw mobieltjes en laptop opladen.
Het is niet mogelijk om daarnaast extra elektrische
apparaten in de tent aan te sluiten. In de tent heeft
u sowieso een koelkast en elektrische verlichting.
Een tentje bijplaatsen kost € 4,- per nacht. Voor de
6e persoon betaalt u € 5,- per nacht. Deze kosten
betaalt u bij aankomst op de camping

Aankomst - het is niet mogelijk om eerder dan de
aangegeven tijd uw tent te betrekken. Mocht u toch
beslissen eerder te komen dan heeft de camping bij
de entree een mogelijkheid om uw bagage tijdelijk
op te slaan. Als u beslist op zaterdag te komen, wilt
u dan per mail doorgeven welke boot u neemt, dit
ivm de ontvangst op de camping.
U hoeft bij aankomst geen borg te betalen.
Wij vullen bij vertrek de gebroken of vermiste spullen
aan. Controle van de inrichting bij aankomst door u
is dan ook niet nodig. Dat scheelt een hoop stress.
Mocht er wat essentieels ontbreken dan kunt u zich
vervoegen bij onze medewerkers of de receptie van de
camping. Handig is om een afwasborstel, afwasmiddel
en extra schoonmaakdoekjes mee te nemen.
Vertrek - bij vertrek hoeft u zich niet af te melden.
U kunt vertrekken wanneer u dat wilt, natuurlijk wel
voor de tijd die ervoor staat en dat is uiterlijk 10.00
uur 's morgens. Bij vertrek moet u de tent schoon
achter te laten/
Zorg dat uw auto, een half uur voor vertrek van de
boot, is geparkeerd. Tickets kunt u online vastleggen.
U kunt ook ter plekke kaartjes kopen, er is in principe
altijd plaats op de boot.

De boten vertrekken vanaf Lauwersoog
om 6.30 / 9.30 / 12.30 / 15.30 en 18.30 uur.
De boten vertrekken vanaf Schiermonnikoog
om 7.30 / 13.30 / 16.30 en 19.30 uur.
Kijk ook op de website van Wagenborg www.wpd.nl
voor veranderde boottijden bij topdrukte.
Er worden nog wel eens extra boten ingezet.
Misschien nog een leuke tip is de watertaxi
te nemen, deze brengt u met grote snelheid in
een kwartiertje naar het eiland en u kunt met de
reguliere boot terug, zonder bijkomende kosten
op de terugreis. Kosten € 27,50 max. p.p.
Zie ook www.wadtaxi.nl. Op de website kunt
u de voorwaarden lezen, ideaal!
Bij aankomst op het eiland kunt u met de elektrische
bus of taxibusjes (0519-531400) naar de camping.
U wordt tot aan de entree van de camping gebracht.
Ik wens u een plezierige en zonnige vakantie op
Schiermonnikoog.
Freek Bokma
www.ingerichtetenten.nl
www.lente.nl
Camping Seedune

