
 domein
De Gavers

overnachten 2022



Camping
Toeristenplaatsen

 laagseizoen* tussenseizoen* hoogseizoen* 
per nacht 18 EUR 27 EUR 32 EUR
per week  117 EUR 173 EUR
per maand  360 EUR 600 EUR
toeslag vanaf de  7 EUR/nacht 7 EUR/nacht 9 EUR/nacht 
6de pers. per plaats 

* laagseizoen: 15-11 tot 15-3 – tussenseizoen: 16-3 tot 30-6 en 1-9 tot 14-11 
 – hoogseizoen: 1-7 tot 31-8.

Tentenweide zonder gemotoriseerd voertuig
1 persoon per dag  11 EUR
2 personen per dag  17 EUR
3 personen per dag  21 EUR
4 tot 6 personen per dag  25 EUR

Abonnementen
seizoensabonnement 6 maanden (1-4-2022 – 30-9-2022)  1182 EUR
winterabonnement 6 maanden (1-10-2022 – 31-3-2023)  353 EUR

Jaarplaatsen (1-4-2022 – 31-3-2023)
per jaar standplaats 80-100 m²  1135 EUR
per jaar standplaats min. 120 m²  1244 EUR
per jaar standplaats min. 200 m²  1576 EUR
waarborg  250 EUR     

Bijkomende kosten
elektriciteit per KW (seizoens- en jaarplaatsen) 0,4 EUR
wasmachine of droogkast  4 EUR
douche  0,5 EUR



Huisdieren (max. 2)
huisdier nacht  1 EUR
huisdier maand  15 EUR
huisdier seizoensplaats (6 maanden)  25 EUR
huisdier jaarplaats  50 EUR
waarborg penning huisdier 5 EUR

Trekkershut 
per nacht en max. 4 pers. (incl. keukenset) 42 EUR
toeslag 5de persoon (met eigen matras) 7 EUR per nacht  
 9 EUR per nacht (1-7 tot 31-8)

Safaritent 
per nacht en max. 4 pers. in tussenseizoen 50 EUR per nacht 
(april, mei, juni, september)
per nacht en max. 4 pers. in hoogseizoen 60 EUR per nacht 
(juli en augustus)

Tipi
per nacht en max. 4 pers. in tussenseizoen  50 EUR per nacht 
(april, mei, juni, september)
per nacht en max. 4 pers. in hoogseizoen  60 EUR per nacht 
(juli en augustus)
toeslag 5de persoon  7 EUR per nacht (tussenseizoen) 
 9 EUR per nacht (hoogseizoen)



Vakantiewoning
Periode* 4 personen  6 personen** 8 personen
laagseizoen week  290 EUR  390 EUR  580 EUR
laagseizoen midweek    165 EUR  220 EUR  325 EUR
laagseizoen weekend  165 EUR  220 EUR  325 EUR
tussenseizoen week  425 EUR  505 EUR  750 EUR
tussenseizoen midweek  225 EUR  270 EUR  395 EUR
tussenseizoen weekend  225 EUR  270 EUR  395 EUR
hoogseizoen week  540 EUR  600 EUR  890 EUR
hoogseizoen midweek   285 EUR  315 EUR  470 EUR
hoogseizoen weekend  285 EUR   315 EUR  470 EUR

week: van vrijdag tot vrijdag – midweek: van maandag tot vrijdag  
– weekend: van vrijdag tot maandag
* laagseizoen: oktober t.e.m. maart – tussenseizoen: april, mei, juni en september 
– hoogseizoen: juli en augustus. 
** Deze tarieven zijn ook van toepassing indien je met 4 personen een  
vakantiewoning voor 8 personen huurt. 

Bijkomende kosten
elektriciteit per KW  0,4 EUR
gas per m³  0,9 EUR
bedlinnen per bed per periode (enkel in vakantiewoning)  6 EUR
handdoeken per periode per persoon  6 EUR 
waarborg (per vakantiewoning)  130 EUR
toeristenbelasting voor vakantiewoning en trekkershut, afhankelijk aantal pers.

Praktische info
Vakantiewoningen, trekkershutten, safaritenten en tipi’s
Aankomen kan vanaf 17 uur. Aankomen kan ook buiten de openingsuren van het 
onthaal. Vertrekken doe je voor 11 uur
Huisdieren zijn niet toegelaten.



Openingsuren onthaal camping en vakantiewoningen
januari en februari

maandag tot en met vrijdag 9-12 uur en 13-17 uur
zaterdag, zon- en feestdagen  gesloten

maart
maandag tot en met donderdag  9-12 en 13-17 uur
vrijdag  9-12 en 13-19 uur
zaterdag, zon- en feestdagen  13-17 uur

april, mei en juni
maandag tot en met donderdag 9-12 en 13-17 uur
vrijdag 9-12 en 13-19 uur
zaterdag en zondag 9-12 en 13-17 uur
1 t.e.m. 3 april (Ronde van Vlaanderen) 9-12 en 13-19 uur
15 t.e.m. 17 april (Pasen) 9-12 en 13-19 uur
26 t.e.m. 28 mei (Hemelvaart) 9-12 en 13-19 uur
4 t.e.m. 5 juni (Pinksteren) 9-12 en 13-19 uur

1 juli tot 15 augustus
dagelijks 9-20.30 uur

16 tot 31 augustus
dagelijks  9-12 en 13-19 uur

september
maandag tot en met donderdag  9-12 en 13-17 uur
vrijdag 9-12 en 13-19 uur
zaterdag en zondag  9-12 en 13-17 uur

1 oktober tot 15 november
maandag tot en met donderdag  9-12 en 13-17 uur
vrijdag  9-12 en 13-19 uur
zaterdag en zon- en feestdagen  13-17 uur

16 november tot 31 december
maandag tot en met vrijdag  9-12 en 13-17 uur
zaterdag, zon- en feestdagen  gesloten



Jeugdherberg ‘t Schipken
Individuele tarieven

per nacht*, lakens inbegrepen locatie reiger locatie kikker
0 tot 2 jaar 0 EUR 0 EUR
3 tot 12 jaar 14 EUR 16 EUR
vanaf 13 jaar 18,5 EUR 21,5 EUR

* Lidkaart: bovenstaande prijzen gelden enkel voor gasten met een lidkaart.  
Ben je geen lid? Dan betaal je 3 EUR extra per nacht. Een lidkaart is 1 jaar geldig. 
Groepen hebben geen lidkaart nodig.
3 t.e.m. 15 jaar  4 EUR
16 t.e.m. 25 jaar  10 EUR
vanaf 26 jaar  16 EUR

Groepstarieven
per nacht, lakens inbegrepen 
42 bedden locatie Reiger  777 EUR
62 bedden locatie Kikker  1333 EUR
104 bedden  2110 EUR

groepskortingen bij een volledige afhuur van één of beide gebouwen
1 of 2 nachten 15%
3 nachten 25%
4 nachten 30%
5 nachten 35%
meerdere weken 40%

Maaltijden   -12 jaar  + 12 jaar 
ontbijt 4,7 EUR 5,9 EUR
warme maaltijd 9 EUR 13,2 EUR 
broodmaaltijd 6,6 EUR  9,95 EUR
lunchpakket 5,9 EUR 8,2 EUR
vieruurtje 2,8 EUR 2,8 EUR

  per persoon per groep
gebruik keuken per dag 1,5 EUR 30 EUR



Praktische info jeugdherberg ‘t Schipken
De jeugdherberg is het hele jaar open.
Tot 18 maart en vanaf 10 oktober is ‘t Schipken enkel open voor groepen 
van minimum 15 personen.
De tarieven van de jeugdherberg zijn enkel geldig voor jeugdherbergleden.
Een lidkaart is te verkrijgen in de jeugdherberg.
Huisdieren zijn niet toegelaten.

Kampplaats voor groepen
tentengrond en grasveld voor groepen van 20 tot 60 personen

overnachting per persoon per nacht  2 EUR
elektriciteit per groep per dag  2 EUR

Tarieven ‘ontspannen en sporten’ 
voor verblijfsrecreanten

fietsverhuur 6 EUR/dag
strand (tijdens de reguliere openingsuren van het strand) 0 EUR
  

  dal  standaard  zomer
Gaversbad* 1,5 EUR  2 EUR  3 EUR

* dal: enkel baantjeszwemmen open – standaard: alle baden open 
– zomer: juli en augustus
Sluitingsperiode: 1 tot en met 16 september, 25 december en 1 januari.  
Op 29 oktober, 24 en 31 december sluit het Gaversbad om 17 uur.

Nog meer ontspannen en sporten in De Gavers: www.degavers.be. 



Contact
Provinciaal domein De Gavers
Onkerzelestraat 280, 9500 Geraardsbergen
Camping en vakantiewoningen

tel. 054 41 63 24 · gavers@oost-vlaanderen.be · www.degavers.be
Zwembad

tel. 054 43 53 51 · gaversbad@oost-vlaanderen.be · www.degavers.be
Jeugdherberg ’t Schipken en kampplaats voor groepen, 
Kampstraat 59, 9500 Geraardsbergen

tel. 054 41 61 89 · jeugdherberg.tschipke@oost-vlaanderen.be · www.degavers.be 
Buffetrestaurant Restoga, Onkerzelestraat 280 A, 9500 Geraardsbergen

tel. 054 43 53 59 · info@restoga.be · www.restoga.be 

Aanbod, tarieven en openingsuren zijn steeds onder voorbehoud en  
afhankelijk van de geldende corona maatregelen.
Alle prijzen zijn exclusief taksen en belastingen tenzij expliciet door de wetgever ten laste 
van de verhuurder gelegd.

Evenement meepikken?
Surf www.degavers.be/kalender 

info

Tip


