
CAMPING PLAYA JOYEL 

Noja, Cantabria, Northern Spain 

www.playajoyel.com 

OPENING CAMPING: 31/03/2023                            SLUITING CAMPING:  01/10/2023 

PERCELEN    

 
2023 TARIEVEN PER 
KAMPEERDAG 
PRIJZEN PER DAG (EURO) 
INCL. 10% BTW 

31/03 – 22/06 
03/09 – 30/09 

23/06 – 06/07 
27/08 – 02/09 

07/07 – 27/07 
15/08 – 26/08 

 
 

28/07 – 14/08 

VOLWASSENE ( + 18) 6.50 8.50 9.50 10.00 

JONGERE (10-17) 6.50 8.50 9.50 10.00 

KIND (3-9) 4.50 6.00 7.00 8.00 

BABY  (0-2) 0 0 0 0 

PERCEEL 18.00 23.00 34.50 37.50 

EXTRA AUTO 7.00 7.00 7.00 7.00 

EXTRA TENT 10.00 10.00 10.00 15.00 

STROOM 1.320W/6 
AMPERE 

7.50 7.50 7.50 7.50 

BEZOEK VOLWASSENE 6.50 8.50 9.50 10.00 

BEZOEK KIND 4.50 6.00 7.00 8.00 

 
Het perceel is inclusief gratis antenneaansluiting; de cliënt dient de TV met digitale ether- en kabeltelevisie (T.D.T.) zelf mee te nemen, 
evenals de aansluitkabel voor de antenne vanaf het perceel naar de stroomaansluiting, waar zich ook de aansluiting voor de 
televisieantenne bevindt. 
Het perceel is inclusief 1 personenauto + 1 caravan of 1 tent of 1 tourcaravan of 1 kampeerauto. Exclusief: personen en elektrische 
stroom. 
De tent extra** is slechts toegestaan per familie-eenheid: ouders + kleine kinderen, altijd met voorafgaande toestemming en 
reservering bij de Camping. In geen geval is het toegestaan daar met meer dan 5 personen en/of groepen te verblijven. 
 
 
AANBIEDINGEN BUITEN HET SEIZOEN   (*de aanbiedingen zijn onderling niet accumuleerbaar)  
 
Tarieven  + 60 jaar 31 € / nacht:   Van 31/03-22/06 & 03/09-30/09, Inclusief: tot 2 volwassenen 60 jaar of ouder, 1 voertuig, 1 
caravan/tent/tourcaravan, 6 ampère stroom, aansluiting voor televisieantenne en 10% btw Het verblijf in deze modaliteit is persoonlijk 
en onoverdraagbaar.  
 
Kortingen bij kamperen: Van 31/03-22/06 en van 27/08-30/09 
Verblijf voor 5 nachten: 5% korting 
Verblijf voor 6 nachten: 15% korting 
Verblijf voor 7 nachten of langer: 20% korting 
 
VAKANTIEPAKKETTEN OP PERCELEN   Het verblijf in deze modaliteit is persoonlijk en onoverdraagbaar. 
 
Prijzen zijn inclusief: tot 4 volwassenen, 1 personenauto, 1 caravan/tent/tourcaravan, 6 ampères elektrische stroom en 10% btw  
-Camping Gehele maand april-mei:   700 € (aankomst 31/03, vertrek 01/06) 
-Camping Gehele maand mei:    385 € (aankomst 01/05, vertrek 01/06) 
-Camping Gehele maand juni:    475 € (aankomst 01/06, vertrek 01/07) 
-Camping 1 maand juli/august:    1.940 € (inclusief 31 opeenvolgende nachten in de maanden juli en augustus) 
-Camping maand september:    440 € (aankomst 03/09, vertrek 01/10) 
-Camping maand september PLUS:   640 € (aankomst 27/08, vertrek 01/10) 
 
 
 

ONLINE RESERVERINGEN VOOR CAMPINGPLOTS: Voorschot van 100% van het bedrag van de reservering vereist voor een 
verblijf in juli en augustus. Andere data, geen voorschot vereist. Zie algemene boekingsvoorwaarden 



 

HET OPLADEN VAN ELEKTRISCHE VOERTUIGEN IN DE STOPCONTACTDOOS VAN DE STANDPLAATSEN OF 
STACARAVAN IS VERBODEN. VOERTUIGEN MOETEN WORDEN OPGELADEN AAN HET LAADPUNT 
VOORBEREID VOOR ELEKTRISCHE VOERTUIGEN 
 
 
 
PLAYA JOYEL SL wijst uitdrukkelijk alle verantwoordelijkheid af in het geval dat een klant zijn elektrische voertuig 
oplaadt aan een willekeurig stopcontact op de camping, anders dan via het daarvoor bestemde oplaadpunt voor 
elektrische voertuigen (opladen niet gratis). 
Als er een stekker van de staanplaatsen of stacaravans wordt gebruikt, stekkers die vanwege hun eigenschappen niet 
geschikt zijn voor het opladen van elektrische voertuigen, zou het opladen extreem traag zijn en zou de klant ook de 
stekker kunnen verbranden. 
Als de klant de elektrische voedingsstekkers gebruikt op de staanplaatsen of stacaravans, die niet geschikt zijn voor het 
opladen van elektrische voertuigen, is de klant als enige verantwoordelijk in geval van brand als gevolg van oververhitting 
van de stekker, als gevolg van spanningsoverbelasting en kan zelfs kabel om uw oplader te laten fuseren met de 
pakketstekker. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vraag rechtstreeks bij de receptie van de camping naar de tarieven voor het hele seizoen 
Informeer op onze website www.playajoyel.com naar de annuleringsvoorwaarden en reserveringsvoorwaarden 
 

 
Telefoon (+34) 942630081 

info@playajoyel.com 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


