
TARIEVEN 2021
  01.03.2021 - 31.12.2021

CAMPING KAUL - WILTZ

CHALET TAOS  (1-4 personen)

Taos F4 - Aspen / Birch

2021 01.03.-09.07. 10.07.-26.08. 27.08.-07.11.

Overnachting / € 85,00 125,00 85,00

Extra persoon (+4 jaar) 8,00 8,00 8,00

Eindschoonmaak 45,00 45,00 45,00

Servicekosten 10,00 10,00 10,00

Borg 200,00 200,00 200,00

Huisdier + 3 € per nacht + extra eindschoonmaak 10 € per verblijf

CHALET TAOS  (1-6  personen)

Taos F6 - Hazel / Maple / Pine / Willow

2021 01.03.-09.07. 10.07.-26.08. 27.08.-07.11.

Overnachting / € 95,00 135,00 95,00

Extra persoon (+4 jaar) 8,00 8,00 8,00

Eindschoonmaak 45,00 45,00 45,00

Servicekosten 10,00 10,00 10,00

Borg 200,00 200,00 200,00

Huisdier + 3 € per nacht + extra eindschoonmaak 10 € per verblijf

CHALET EMOTION  (1-5 personen)

Borgo / Wave / Hemingway / Ikhaya

2021 01.03.-09.07. 10.07.-26.08. 27.08.-07.11.

Overnachting / € 90,00 130,00 90,00

Extra persoon (+4 jaar) 8,00 8,00 8,00

Eindschoonmaak 40,00 40,00 40,00

Servicekosten 10,00 10,00 10,00

Borg 200,00 200,00 200,00

Huisdier + 3 € per nacht + extra eindschoonmaak 10 € per verblijf

Opties per overnachting

Opties per verblijf

Opties per overnachting

Opties per verblijf

Opties per overnachting

Opties per verblijf

Tarieven inclusief:
2 personen & kinderen < 4 jaar.
Beddengoed en handdoeken, electriciteit, water, 
verwarming, TV, WiFi, toegang tot openbaar 
zwembad. (Max. 4 personen)

Tarieven inclusief:
2 personen & kinderen < 4 jaar.
Beddengoed en handdoeken, electriciteit, water, 
verwarming, TV, WiFi, toegang tot openbaar 
zwembad. (Max. 6 personen)

Tarieven inclusief:
2 personen & kinderen < 4 jaar.
Beddengoed en handdoeken, vaatwasser, kluis, 
elektriciteit, water, verwarming en 
airconditioning, tv, wifi, toegang tot openbaar 
zwembad.(Max. 5 personen)



GROTE KAMPEERPLAATS  (1-6 personen)

voor tent, caravan en auto of camper

2021 01.03.-09.07. 10.07.-26.08. 27.08.-31.12.

Overnachting / € 23,00 31,00 23,00

Extra persoon (+4 jaar) 6,00 6,00 6,00

Huisdier 3,00 3,00 3,00

Servicekosten 10,00

Korting met ANWB/ADAC/ACSI card 20€ per nacht, alleen in laag seizoen

KLEINE KAMPEERPLAATS  (1-4 personen)

voor kleine tent en fiets of motor

2021 01.03.-09.07. 10.07.-26.08. 27.08.-31.12.

Overnachting / € 17,00 19,00 17,00

Extra persoon (+4 jaar) 6,00 6,00 6,00

Huisdier 3,00 3,00 3,00

Servicekosten 10,00

HUT POD  (1-2 personen)

Robinia

2021 01.03.-09.07. 10.07.-26.08. 27.08.-31.12.

Overnachting / € 55,00 65,00 55,00

Extra persoon (+4 jaar) 8,00 8,00 8,00

Eindschoonmaak 10,00 10,00 10,00

Servicekosten 10,00 10,00 10,00

Borg 50,00 50,00 50,00

Huisdier + 3 € per nacht + extra eindschoonmaak 10 € per verblijf

HUT MEGA POD  (1-4 personen)

Ash / Oak

2021 01.03.-09.07. 10.07.-26.08. 27.08.-07.11.

Overnachting / € 75,00 90,00 75,00

Extra persoon (+4 jaar) 8,00 8,00 8,00

Eindschoonmaak 30,00 30,00 30,00

Servicekosten 10,00 10,00 10,00

Borg 100,00 100,00 100,00

Huisdier + 3 € per nacht + extra eindschoonmaak 10 € per verblijf

Opties per verblijf

Opties per overnachting

Opties per verblijf

Opties per overnachting

Opties per verblijf

Opties per overnachting

Opties per overnachting

Opties per verblijf

Tarieven inclusief: 
2 personen & kinderen < 4 jaar.
Tent of caravan met auto, camper,
douche, elektriciteit 10A, water, wifi, toegang tot 
openbaar zwembad.

Tarieven inclusief: 
2 personen & kinderen < 4 jaar.
Kleine tent met fiets of motor, douche, wifi, 
toegang tot openbaar zwembad..

Tarieven inclusief: 
2 personen & kinderen < 4 jaar.
Beddengoed en handdoeken, douches & toiletten 
in het sanitairgebouw van de camping, 
elektriciteit, verwarming, wifi, toegang tot 
openbaar zwembad.(Max. 2 personen)

Tarieven inclusief:
2 personen & kinderen < 4 jaar.
Beddengoed en handdoeken, electriciteit, water, 
verwarming, TV, WiFi, toegang tot openbaar 
zwembad. (Max. 4 personen)



SAFARI TENT  (1-5 personen)

Woody  /  Glamping Lodge

2021 01.05.-09.07. 10.07.-26.08. 27.08.-30.09.

Overnachting / € 85,00 120,00 85,00

Extra persoon (+4 jaar) 8,00 8,00 8,00

Eindschoonmaak 40,00 40,00 40,00

Servicekosten 10,00 10,00 10,00

Borg 200,00 200,00 200,00

Huisdier + 3 € per nacht + extra eindschoonmaak 10 € per verblijf

CHALET ARDENNE  (1-4 personen)

2 chalets beschikbaar voor mensen met een beperkte mobiliteit

2021 01.03.-09.07. 10.07.-26.08. 27.08.-31.12.

Overnachting / € 90,00 130,00 90,00

Extra persoon (+4 jaar) 8,00 8,00 8,00

Eindschoonmaak 40,00 40,00 40,00

Servicekosten 10,00 10,00 10,00

Borg 200,00 200,00 200,00

Huisdier + 3 € per nacht + extra eindschoonmaak 10 € per verblijf

CHALET ARDENNE  (1-6 personen)

2021 01.03.-09.07. 10.07.-26.08. 27.08.-31.12.

Overnachting / € 100,00 140,00 100,00

Extra persoon (+4 jaar) 8,00 8,00 8,00

Eindschoonmaak 40,00 40,00 40,00

Servicekosten 10,00 10,00 10,00

Borg 200,00 200,00 200,00

Huisdier + 3 € per nacht + extra eindschoonmaak 10 € per verblijf

CHALET ARDENNE DUPLEX  (1-6 personen)

2021 01.03.-09.07. 10.07.-26.08. 27.08.-31.12.

Overnachting / € 105,00 145,00 100,00

Extra persoon (+4 jaar) 8,00 8,00 8,00

Eindschoonmaak 45,00 45,00 45,00

Servicekosten 10,00 10,00 10,00

Borg 200,00 200,00 200,00

Huisdier + 3 € per nacht + extra eindschoonmaak 10 € per verblijf

Opties per overnachting

Opties per verblijf

Opties per overnachting

Opties per verblijf

Opties per overnachting

Opties per verblijf

Opties per overnachting

Opties per verblijf

Tarieven inclusief:
2 personen & kinderen < 4 jaar.
Beddengoed en handdoeken, electriciteit, water, 
verwarming, TV, WiFi, toegang tot openbaar 
zwembad. (Max. 5 personen)

Tarieven inclusief:
2 personen & kinderen < 4 jaar.
Beddengoed en handdoeken, vaatwasser, 
elektriciteit, water, verwarming, tv, wifi, toegang 
tot openbaar zwembad.
(Max. 4 personen)

Tarieven inclusief:
2 personen & kinderen < 4 jaar.
Beddengoed en handdoeken, vaatwasser, 
elektriciteit, water, verwarming, tv, wifi, toegang 
tot openbaar zwembad.
(Max. 6 personen)

Tarieven inclusief:
2 personen & kinderen < 4 jaar.
Beddengoed en handdoeken, vaatwasser, 
elektriciteit, water, verwarming, tv, wifi, toegang 
tot openbaar zwembad.
(Max. 6 personen)



Camping Kaul
60 Campingstrooss  L-9554 Wiltz
info@kaul.lu     www.kaul.lu
+352 95 03 59 1 

GPS: 49.97305° / 5.93361°

ALGEMENE VOORWAARDEN Huuraccommodaties (gelden altijd)

1. Uw reservering is pas geldig na ontvangst van uw aanbetaling. Na bevestiging dient u als aanbetaling de helft van de huursom op 
onze rekening te storten of met creditcard betalen (het rekeningnummer ontvangt u bij de bevestiging).
2. Aanbetalingen worden niet terugbetaald. De resterende huursom moet uiterlijk 30 dagen voor aankomst worden voldaan, u mag 
ook eerder de totale huursom op onze rekening storten.
3. De accommodatie staat tot uw beschikking op de dag van aankomst vanaf 15:00 uur tot 20:00 uur. Bent u die dag niet om 20:00 
uur aanwezig en heeft U ons geen tegenbericht gegeven, vervalt de reservering en aanbetaling. Op uw dag van vertrek, verzoeken 
wij u de accommodatie om 10:00 uur te verlaten.
4. U heeft voor een bepaalde periode gereserveerd, vertrekt u eerder of komt u later, dient u toch de gehele gereserveerde 
periode te betalen.
5. Verlenging dient u uiterlijk op de dag van aankomst bij de receptie aan te vragen.
6. Het niet naleven van de kampregels of wangedrag kan verwijdering van de camping tot gevolg hebben. Uw verblijfskosten 
worden dan niet terugbetaald.
7. Aankomst mogelijk vanaf 15:00 uur tot 20:00 uur. Vertrek vanaf 8:00 uur tot 10:00 uur.
Om 10:00 uur moet de accommodatie schoon en vrij zijn.

ALGEMENE VOORWAARDEN Kampeerplaatsen (Voorwaarden kampeerplaatsen gelden voor het hoogseizoen)

1. Uw reservering is pas geldig na ontvangst van uw aanbetaling. Na bevestiging dient u als aanbetaling de helft van de huursom op 
onze rekening te storten of met creditcard betalen (het rekeningnummer nummer ontvangt u bij de bevestiging).
2. Aanbetalingen worden niet terugbetaald. Het resterende kampeerbedrag wordt bij aankomst voldaan, u kunt het ook van tevoren
geheel op onze rekening storten.
3. De plaats blijft voor u gereserveerd tot 20:00 uur op de dag van aankomst, bent u dan niet aanwezig en heeft u ons geen 
tegenbericht gegeven dan vervalt de reservering en de aanbetaling.
4. U heeft voor een bepaalde periode gereserveerd, vertrekt u eerder of komt u later, dient u toch de gehele gereserveerde periode 
te betalen.
5. Verlenging dient u uiterlijk op de dag van aankomst bij de receptie aan te vragen.
6. Het niet naleven van de kampregels of wangedrag kan verwijdering van de camping tot gevolg hebben. Uw verblijfskosten worden 
dan niet terugbetaald
7. Aankomst mogelijk vanaf 13:00 uur tot 20:00 uur. Vertrek vanaf 8:00 uur tot 11:00 uur.
Om 11:00 uur moet de plaats schoon en vrij zijn.

BIC : BCEELULL
IBAN : LU04 0019 5855 4292 4000


