Stadscamping & Deventer op Stelten 2018.
Vanaf de Deventer Stadscamping loop je in een paar minuten naar “Deventer op Stelten”. Ja de
camping ligt plezierig dichtbij het festival terrein: de binnenstad van Deventer.
‘Vrijheid, blijheid is een gewichtig motto van De Stadscamping. Er wordt daarom gewerkt zonder
wederzijdse reserveringsverplichting. En om steeds genoeg plekken te hebben, wordt bij drukte het
reguliere kampeerterrein uitgebreid met een extra kampeerveld. Op deze manier is het eigenlijk
nooit helemaal vol. Een nadeel is het beperkt aantal stroompunten op het ‘extra’ kampeerveld.

Wil je niet het risico lopen om zonder een eigen
stroomaansluiting te zitten en of je wilt beslist
een plekje op het reguliere terrein, kom dan al
op donderdag 5 juli aan. Per mail kun je dit reserveren. Je ontvangt daarvoor een bevestiging.
Tijdens Deventer op Stelten staan de kampeermiddelen ‘gezellig’ dicht op één. Liever dan geen
luifels en of voortenten te gebruiken. Een minder
royale plaats dus dan in de rest van het seizoen.
Extra douches vind je in de sporthal nabij. Houd
je niet van deze drukt, kom dan liever een andere keer.
Lettend op het aantal vrije plekken in eerdere
jaren verwacht de beheerder dat er ook dit jaar
genoeg plek zal zijn voor alle kamperende festivalbezoekers. Wil je meer zekerheid, kom dan op
donderdag of bel een uurtje voor aankomst op.
De volgende camping ligt op ca. 4 km van de
stad. Afgelopen jaren hadden ook de naburige
Campings nog veel plekken beschikbaar. Ook
zonder reservering kon je gewoon terecht.
Het 3–daags arrangement boek je bij aankomst
op vrijdag. Het 4-daagse bespreek je per mail.
4 daags arrangement ( 3 nachten ).
donderdag(ochtend) tot zondag(avond):
Kampeermiddel: 35 € & pp 17,50 €
rekenvoorbeeld: 2 p + camper: 70 €

3 daags arrangement ( 2 nachten ).
Vrijdag(ochtend) - zondag(avond):
Kampeermiddel: 25 €. & pp: 12,50 €
rekenvoorbeeld: 2 p + tent: 50 €
trekkerstent: € 26,- en € 19,- per kampeermiddel voor resp. 4 of 3 dagen.
De prijzen zijn inclusief kortingsbonnen voor het ontbijt, stroom, auto op parkeerplaats, gebruik douches
in de sporthal, WiFi en evt. een huisdier.
Excl. toeristenbelasting en heffingen: € 1,- pppd.

TIPS:
Contant betalen gaat sneller dan de pin.
Arriveer op vrijdag niet al te laat.
Bel wanneer je in de file staat. We houden rekening met je aankomst.
Ontbijt of diner bestellen? Maak bij aankomst
je wensen kenbaar.
Zet direct na aankomst je auto op het daarvoor bestemde parkeerterrein.
Reserveer tijdig een eventuele huurtent.
Is er sprake van een bijzondere situatie en wil
je daarom overleggen: Bel dan.
Mail je evt. aankomst op donderdag.

