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Camping „à la Kengert“
Aanbieding van 1 maart tot 1 juli en van 20 augustus tot 8 november 2023
Uw caravan kan tussen het kamperen gratis blijven staan tot u weer terug komt.

3 Na het eerste kamperen kunt u de caravan laten staan.  Voor de verbleven 
nachten wordt afgerekend, u sluit de electriciteit af. U kijkt na of eventuele 
voortenten of tentjes stevig verankerd zijn en plaatst achter één van de 
ruiten een kaartje met uw naam en telefoonnummer, zodat wij u in geval 
van nood kunnen bereiken.  S.v.p. geen wielklemmen bevestigen, ter 
bescherming van de grasmat alleen gaatjesplastic neerleggen.

3 Als u weer terugkomt, komt u eerst naar de receptie en schrijft u opnieuw in 
alsof u net aangekomen bent.

3 De caravan alléén brengen zonder te overnachten kost 25 Euro. Hetzelfde 
geldt om de caravan op te halen zonder te overnachten of de dag hier 
doorbrengen zonder te overnachten.

3 Alleen de bewoonde nachten worden in rekening gebracht, volgens het geldige kampeertarief, naar gelang welke nachten u 
kampeert.  

3 In de winter kunnen wij beperkt caravans stallen, vraag daarvoor naar de voorwaarden.
3 een jaarplaats is niet mogelijk.
3 U komt regelmatig in uw caravan kamperen, of dit vakantiedagen of weekends zijn maakt niet uit.
3 deze aanbieding is niet te kombineren met andere aanbiedingen 
3 Tussen 1 juli en 20 augustus 2023 mag uw caravan maximaal 7 nachten leeg staan, u betaalt hiervoor 25 euro per niet bewoonde nacht. 

Verder kan uw caravan in deze periode niet leeg blijven staan, want dan hebben we alle plekken nodig voor de zomervakantie’s

Nieuw voor 2023 : 
Door de stijgende navraag tijdens de weekends van Hemelvaart en Pinksteren en in het voor- en naseizoen moeten we de regels voor het 
laten staan van de caravan aanpassen. We zijn altijd flexibel geweest wat betreft de verblijven in de caravan, het systeem baseert er op 
dat het naar twee kanten voordelen biedt. Helaas voldoet dat niet meer.
Vanaf 2023 moeten we dus volgende extra regels instellen :
– Verplicht verblijf met Hemelvaart (minimaal betalen van donderdag tot zondag) of Pinksteren (minimaal betalen van vrijdag tot 

maandag). Komt u deze twee periodes niet, dan is er een extra tarief van 100,00 euro.
– Verplicht 1x per maand aanwezig zijn, lukt dat niet, dan is er een extra tarief van 50,00 euro per maand.

We rekenen op uw begrip, voor degenen die regelmatig komen verandert er eigenlijk niets.

kampeertarieven 2023 per nacht

01.03. - 30.06.
01.09. - 08.11.

30.06. - 14.07.
20.08. - 01.09.

14.07. - 20.08.

2 (18 + > 18 jaar) +
   

+ plaats + auto + douche + zwembad + electr. 16A
30,00 38,00 42,00

per kind (4-17 jaar) + 6.- + 8.-  + 8.-
per extra volwassene (18 + > 18 jaar) + 12.- + 16.- + 18.-
geen electr. - 6.- - 6.- - 6.-
hond / huisdier + 2,50 + 2,50 + 2,50
Dagbezoekers en voor speeltuin & picknick. 
Graag bij de receptie van de camping betalen.

per persoon: 3.-
per kind <12j: 2.-

01.07. - 01.09.
01.03. - 01.07.
01.09. - 08.11.

met 1 - 2 personen 50.- 40.-
met 3 personen 70.- 50.-
met 4 personen 90.- 60.-
huisdier: toegestaan 2,50 per nacht extra 2,50 per nacht extra

Quartier Hutten per nacht (4 bedden, eigen slaapzak meebrengen, per nacht te huur)



(voor alle beschikbare data: kijk op www.kengert.lu of bel even voordat u reserveert)

huurtarieven 2023

WAT WAS ER NIEUW IN 2022?
Extra camperplaatsen met verschillende  

afmetingen

vernieuwde website met nog makkelijker  
online boeken

03.03. - 07.04. 07.04. - 05.06. 14.07. - 25.08.
05.06. - 30.06. 30.06. - 14.07.
01.09. - 10.11. 25.08. - 01.09.

Chalet „aan de Bosrand“
roken en 1 huisdier  
toegestaan

per week incl. service-kosten 490.- 700.- 950.-
(vrijdag tot vrijdag)

per nacht, minimum 2 nachten plus 
servicekosten

90.- + 50.-  
servicekosten

110.- + 50.-
servicekosten

niet mogelijk

1 huisdier toegestaan 2,50 
per nacht

2,50 
per nacht

2,50 
per nacht

Vijfpersoons chalets 
Loggia
roken en huisdieren niet toegestaan

per week incl. service-kosten 490.- 700.- 950.-
(vrijdag tot vrijdag)

per nacht, minimum 2 nachten plus 
servicekosten

90.- + 50.-  
servicekosten

110.- + 50.-
servicekosten

niet mogelijk

Vijfpersoons chalets 
Gitotel 
roken en huisdieren niet toegestaan

per week incl. service-kosten 450.- 650.- 880.-
(vrijdag tot vrijdag)

per nacht, minimum 2 nachten plus 
servicekosten

85.- + 50.-  
servicekosten

100.- + 50.-
servicekosten

niet mogelijk

Het kampgeld en btw zijn in deze prijs inbegrepen
Alle prijzen 2023:
Door de continu stijgende energieprijzen kan het zijn dat deze tarieven in de loop van 2023 nog aangepast 
worden.  We hebben hierdoor ook besloten niet meer met kortingskaarten te werken, Camping Key Europe, 
Best deal, CCI of ADAC Sparcard zijn niet meer geldig in 2023.
Voor gasten die de laatste 2 jaar bij ons gekampeerd hebben, is er een vaste gast korting van 10% over de 
persoonskosten (niet over elektriciteit of servicekosten en andere artikelen).  Bij online boeken kunt u hiervoor de 
actiecode “fidel” gebruiken.



In 2023 zal de camping geopend zijn van 1 maart 
tot 8 november, dus ook ideaal op doorreis van en 
naar Zuid Europa.
De winkel met uitgebreide keuze en elke dag 
vers brood is dan altijd geopend. We kunnen 
u verzorgen met campinggas en gasflessen, 
loodvrije benzine. De wasserette beschikt over 
wasmachines, en drogers.

Speciaal tarief voor 1 nacht: Quick 
Stopp - 25%
Indien u na 19:00 uur aankomt 
en de dag erop vertrekt voor 
09:00 uur krijgt u 25% reductie op 
de kampeertarieven - geldig het 
hele jaar door, en niet alleen voor 
kamperen met de camper, maar ook met de 
caravan, een tent, etc.
Let wel: niet te kombineren met één van onze 
andere aanbiedingen!

indien u deze agenda niet meer wilt ontvangen, gaarne bericht, dan schrappen we uw adres uit ons bestand.

Camping Auf
Kengert Larochette
Luxembourg


www.facebook.com/Kengert

Onze wasruimtes, met kindersanitair

Fietsers en Mountainbikers kunnen hun hart 
ophalen op het net van routes rond de camping.
Wandelliefhebbers genieten van de Mullerthal 
Trail http://www.mullerthal-trail.lu en Auf Kengert 
is daarbij als „Mullerthal Trail Partner“ opgenomen.
Ook hebben we leuke souvenirs van de regio 
Mullerthal, Luxemburgs Klein Zwitserland in de 
winkel te koop

Mullerthal Trail
Partner

Ingerichte huurtenten : Deze 
tenten voor maximaal 5 personen 
zijn van de meivakantie tot begin 
september te huren via de firma 
Country Camp uit Nederland.  
Kijk op hun website voor meer 
informatie. 

Photo credits : Ren Spautz; Emmanuel Claude Focalize; 
Chris Koenig; Steven Uzeel-Riemersma ;Auf Kengert

Blotevoetenpad & Motoriekpark:
Dit start meteen vanaf de camping en is een groot 
succes: hier kunt u over verschillende elementen 
lopen op blote voeten (b.v. gras, zand, steen, 
hout, snippers, etc) en zo van een unieke massage 
genieten.
Het motoriekpark geeft het verlangen om te 
bewegen. Of het nu alleen, met vrienden of als 
gezin - hier kunt u plezier hebben, uw motorische 
vaardigheden trainen en fit blijven.

Geopend van
30.04. tot 30.09.

Glamping Tipi Tent met onze partner Geardropper
U verblijft in een van 
onze sfeervolle en 
comfortabele tipi tenten 
met 2 slaapkamers en 
een ruime leefruimte. 
Met dit arrangement kunt u zorgeloos op vakantie 
gaan met alleen uw kleren en een handdoek. Alle 
tenten zijn voorzien van een complete inventaris 
voor 5 personen, elektrische koelbox, stopcontacten, 
kookgerei en verlichting. Ervaar het echte 
kampeergevoel in deze gezellige en 
comfortabele accommodatie die klaar is 
om te gaan!

Kijk op hun website voor meer informatie


