
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

  

   

  

  

  

   

   

 

 

 

An der Weierbaach, 3 
L-9663 Kautenbach 
Tel. +352 95 03 03 

www.campingkautenbach.lu 
Email: info@campingkautenbach.lu 

GEEN 

RESERVERINGSKOSTEN 

*** 

GEEN ECOTAX 

*** 

GEEN 

TOERISTENBELASTING 

PRIJZEN 2023 

2021 



Kampeer & Camperplaatsen 

 

 

 

   

Kampeerplaatsen - Prijzen per nacht 
 

Plaats (inclusief: 1 kampeermiddel, 1 auto en 1 pubtentje) 11,00 € 

Plaats aan het water (inclusief: 1 kampeermiddel, 1 auto en 1 pubtentje) 13,20 € 

kleine Trekkersplaats voor Hikers (inclusief: 1 tent; geen autos) 7,20 € 
Personen v.a. 12 jaar 9,10 € 

Personen 2-12 jaar 5,50 € 
Babys tot 2 jaar Gratis 

Stroom (10A) 4,25 € 
Hond 3,30 € 

Douches Inclus. 

Extra bijzettentje (pubtentjes) 3,30 € 
Extra voertuig (auto, motor, aanhanger, enz.) 3,30 € 

Backpacker TE VOET p.P. 12,00€ 
 
 
 

Camperplaats - Prijs per nacht  

Camperplaats 28,90 € 
inclusief: 2 personen en stroom         
exclusief: meerdere personen, honden en bijzettenten 

extra autos en aanhangers niet toegestaan! 



Huurobjecten 

 

Huur Blokhut 

te huur van 1 februari tot 30 november  - Prijzen per nacht 

1-2 personen 55,00 € 

3 personen 69,30 € 

4 personen 82.50 € 
eenmalig per verblijf:gedekt bed per person (verplicht) 13,00 € 

 

Huur Pod 

te huur van 1 februari tot 30 november  - Prijzen per nacht 

1-2 personen 47,90 € 

3 personen 61,10 € 

4 personen 75,00 € 
 

Huur Safaritent ** 

te huur van 3 mei tot 15 september 

 L 4-persoons XL  6-Persoons 

Midweek (laagseizoen) ma - vr 315,00 € 367,50 € 
Weekend (laagseizoen) vr - ma 315,00 € 367,50 € 

Hemelvaart   17.05 – 21.05.23      4 nachten 420,00 € 505,00 € 

Pinksteren     26.05 – 29.05.23      3 nachten 350,00 € 378,00 € 

Per week (hoogseizoen) vr - vr 705,00 € 840,00 € 
 

Te Huur: Kinderbedjes en Veldbedden 

1ste nacht 7,50 € 

Vanaf 2de nacht  (Prijs per nacht) 2,50 € 
** Borg 100,00 € / Servicekosten 30,00 € (eenmalig per periode) 

Bankverbinding: BGL Wiltz:  IBAN: LU47 0030 4404 2680 0000    

Biccode: BGLLLULL                                                                                                                     



Buiten onderstaande reserveringsmogelijkheden  is spontaan 

aanreizen voor één of meerdere overnachtingen ook mogelijk.  

Reserveringsmogelijkheden: 

Plaatsen aan de waterkant  minimaal 3 nachten  
Gewone kampeerplaatsen  minimaal 2  nachten 

Pod’s vanaf 1  nacht 
Hikersplaatsen vanaf 1 nacht 
Blokhutten Vanaf 2 nachten 

 

Pasen                  alles minimaal 3 nachten boekbaar 

Hemelvaart  alles minimaal 4 nachten boekbaar 

Pinksteren    alles minimaal 3 nachten boekbaar 

Hoogseizoen 8 juli / 23 augustus 2023 

Plaatsen aan de waterkant  minimaal 5 nachten  
Gewone kampeerplaatsen  minimaal 3  nachten 

Reserveren is mogelijk via:  

• https://www.campingkautenbach.lu/reserveren/ 

• https://camping-kautenbach.premium.secureholiday.net/nl/3514/  

 

Annuleringscondities 

Er is niets leukers dan vakantieplannen maken.  
Maar wat nu als uw vakantie ‘in het water’ valt?  
Er zijn meerdere redenen te noemen waardoor uw vakantie geannuleerd zou moeten 
worden.   Vervelend, want niet alleen uw vakantie gaat niet door maar hier zijn ook kosten 
aan verbonden.  
Sluit daarom een annuleringsverzekering af!  
Bij ons kunt u zich niet verzekeren tegen annulering, Wij zijn hiervoor aangesloten bij 
Recreatieverzekeringen.nl.    Wij storten geen betalingen terug. 
U kunt ook bij uw eigen reisverzekering informeren of u verzekerd bent voor het annuleren 
van uw reis.  
 
Als u nog vragen heeft of informatie wilt, kunt u zich ten alle tijde tot ons wenden. 
ij zien er naar uit u bij ons te verwelkomen! 


