
 

Geachte gast, 

Wij willen u bij deze informeren over het verblijf op ons kampeerterrein van 21 september tot 1 
november 2020. 

De openingsAjden van de recep%e: 
T/m zondag 27 september: 
Maandag t/m vrijdag:  10:30 - 11:30 uur en 15.30 - 16.30 uur 
Zaterdag en zondag:  10.00 - 11.30 uur en 15:00 - 16:30 uur 
Op vrijdag ook Ajdens aankomst avondboot 

Vanaf maandag 28 september: 
Zaterdag t/m donderdag: 09:30 - 11:30 uur 
Vrijdag:    15:00 - 16:30 uur 

Alleen Ajdens deze uren kan in- en uitgecheckt worden en eventueel sleutels van tenthuizen 
opgehaald worden. Buiten openingsAjden van de recepAe is het niet mogelijk om sleutels op te 
halen. Mocht dit problemen opleveren dan verzoeken wij u vriendelijk doch dringend, tot maximaal 
48 uur voor aankomst contact met ons op te nemen via info@stortemelk.nl. 

De actuele openingsAjden van De Bolder vindt u op de website van De Bolder: 
www.boldervlieland.nl  

De Stortemelk Vakan%e-Super is vanaf 21 september gesloten. 
Voor gasflessen kunt in de maand oktober telefonisch contact opnemen met de 
Stortemelk VakanAe-Super op 06-51032701 of 06-51032674 

Van 21 september tot 25 oktober kunt u online broodjes bestellen via www.stortemelksuper.nl of via 
een bestellijst. Bestellijsten kunt u ophalen bij de recepAe (Ajdens openingsAjden) of uit de bus bij de 
Stortemelk VakanAe-Super. Het volledig ingevulde formulier gooit u door de brievenbus van de 
Stortemelk VakanAe-Super (niet in de brievenbus van de recepAe). De bestelling moet voor 07:00 uur 
’s ochtends binnen zijn en kan tussen 08:30 en 10:00 uur opgehaald worden.   

Behalve T6-oud, zijn alle toiletgebouwen de komende periode gedeeltelijk geopend. Dit is onder 
voorbehoud en a[ankelijk van de drukte op het terrein. 

De bagage wordt ook op de gebruikelijke wijze opgehaald en rondgebracht. Meer informaAe vindt 
u hier: h\ps://www.stortemelk.nl/nl/bagagevervoer 
Telefoonnummer bagagevervoer: 06-57010622 

Wij hopen dat u met deze informaAe voldoende op de hoogte bent gesteld. Indien u vragen of 
suggesAes hee^, dan horen wij dit graag. 

Met vriendelijke groet, 

DirecAe en medewerkers kampeerterrein Stortemelk
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