Backpack Shacks 3-persoonskamer (Lanikai)
Voor welke doelgroepen zijn de Backpack Shacks geschikt?
De Backpack Shacks zijn geschikt voor Backpackers, oftewel reizigers die op doorreis zijn.
Natuurlijk zijn stelletjes, familieleden of vrienden ook welkom. Let wel op dat we een familiecamping
zijn, waarbij de rust zeer gewaardeerd wordt. Het is helaas niet mogelijk met grote gezelschappen
(groepen e.d.) gebruik te maken van deze logeeraccommodatie.
Voor hoeveel personen is de Backpack Shack geschikt?
De Backpack Shack Lanikai is geschikt voor 3 personen.
Wat is de indeling van de slaapplaatsen?
De Lanikai is een oude Zeecontainer met 2 kamers, waarbij elke kamer op zijn eigen manier is
ingericht. Elke kamer heeft 3 losse bedden (waarvan 2 bedden boven elkaar) van 2 x 0,90 meter.
Binnen is de ruimte beperkt, buiten heeft u heerlijk veel leefruimte.
Moet ik dekbedden en kussens meenemen?
Wanneer u een Backpack Shack huurt, ligt er een linnenpakket voor u klaar. Dekbedden en
kussens zijn ook aanwezig. U hoeft het bed alleen zelf op te maken.
Kunnen we koken in de Backpack Shack?
Er is geen keuken of keukengerei aanwezig. Wel is er buiten een gezellige (gezamenlijke)
buitenplaats met een grote elektrische barbecue waar u gebruik van mag maken.
Vanaf hoe laat is de Backpack Shack beschikbaar?
U kunt vanaf 15.00 uur inchecken. Natuurlijk kunt u de auto al eerder op onze parkeerplaats
parkeren als u bijvoorbeeld al lekker naar het strand wilt gaan. Op de vertrek dag vragen wij u om
uiterlijk 11.00 uur uit te checken.
Hoe is de schoonmaak geregeld?
Wij verzoeken u vriendelijk de Backpack Shack net zo schoon achter te laten, zoals u hem aantreft
bij aankomst.
Kan ik de auto bij de Backpack Shack zetten?
Bij de Backpack Shacks is geen ruimte voor de auto. Deze kunt u bij ons parkeren op de centrale
parkeerplaats.
Mag ik een tentje plaatsen bij de Backpack Shack?
Het is helaas niet toegestaan om een extra tent te plaatsen bij de Backpack Shack. Hiervoor kunt u
bij de receptie informeren naar de mogelijkheden in de buurt van deze accommodatie.
Is roken in een Backpack Shack toegestaan?
Het is niet toegestaan om in de Backpack Shack te roken. Buiten kan gerookt worden.
Wat voor sanitaire voorzieningen zijn er aanwezig?
De Backpack Shack is niet voorzien van douche en toilet. U kunt gebruik maken van het
dichtstbijzijnde badgebouw de Duijnpieper, waar zich douches en toiletten bevinden. Vlakbij ligt ook
het toiletgebouw ‘’de Kar’’, waar zich alleen toiletten bevinden.
Is er een kachel aanwezig?
In een Backpack Shack is een elektrische kachel aanwezig.
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Hoeveel sleutels krijg ik?
U krijgt één sleutel per logeeraccommodatie.
Is er een kampeerbedje/kinderstoeltje voor de allerkleinsten aanwezig?
Helaas zijn de kamers hier te klein voor in de Backpack Shacks.
Wat is het minimum en maximum om te verblijven?
Het minimum is 1 nacht en een maximum van 14 nachten.

Faciliteiten












Wellnessbus
Meditatie & massage
Recreatieprogramma
Sauna/Turks stoombad
Supermarkt Spar
Restaurant Gestrand
Gestrand stay&go
Receptie shop
Fietsverhuur + reparatie
Wasserette
Buiten-en binnenspeeltuin

Inclusief tijdens uw verblijf




Linnen pakket en beddengoed
Gebruik van BBQ
Parkeermogelijkheid voor 2 auto’s.

Heeft u nog vragen? Bel gerust naar ons nummer: +31 (0)23-5411570 of stuur een email naar:
Info@campingdelakens.nl
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