
TARIEVEN GLAMPING 2017 Bij een verblijf van 7 - 8 personen

Per tent en 8 personen. met minder personen een kleine minderprijs|( niet met feest- en vakantieperioden), 

Tarieven per periode

Week,7 

nachten

Weekend 3 

nachten

weekend 2 

nachten Midweek
woe 19-4-2017 vr 30-6-2017 555,- 250,-  245,- 360,-

tarieven voor 7 - 8 Personen - XXL vrij 30-6-2017 ma 4-9-2017 675,- 325,- 285,- 385,-

ma 4-9-2017 ma 30-9-2017 555,- 250,- 245,- 360,-

woe 19-4-2017 vr 30-6-2017 445,- 215,- 210,- 265,- Andere wensen op aanvraag!

Tarieven voor 5 - 6 Personen - XL vrij 30-6-2017 ma 4-9-2017 495,- 245,- x 295,-

ma 4-9-2017 ma 30-9-2017 445,- 215,- 210,- 265,- Er zijn géén schoonmaakkosten!

woe 19-4-2017 vr 30-6-2017 285,- 160,- 145,- 175,-

Tarieven tot 4 Personen  -  L vrij 30-6-2017 ma 4-9-2017 x x x x

ma 4-9-2017 ma 30-9-2017 285,- 160,- 145,- 175,-

FEESTDAGEN EN VAKANTIE'S Tarief: Verblijfsduur: prijs pppn, o.b.v. 8 pers Indeling:

Minimale boeking voor 5 -6 Personen

Paasweekend vrij 14-4-2017 di 18-4-2017 425,- 4 nachten 13,28 In de tent vindt u:

Koningsdag do 27-4 woe 26-4-2017 ma 1-5-2017 495,- 6 nachten 10,40 4 slaapcabines, ieder met 2 bedden

Hemelvaart woe 24-5-2017 ma 29-5-2017 575,- 6 nachten 11,98 gewone bedden met matrassen

Pinksteren vrij 2-6-2017 di 6-6-2017 475,- 4 nachten 14,84 maat bedden: 80 / 90 x 190 / 200 m.

elektra, 16 A

stromend water met een afvoer

in iedere slaapcabine een stopcontact

Herfstvakantie, per week vrij 13-10-2017 vrij 20-10-2017 495,- 7 nachten mooie houten meubelen

Herfstvakantie, per week vrij 20-10-2017 vrij 27-10-2017 495,- 7 nachten tuin meubels

een keuken met:

Eindschoonmaak per tent - zelf schoon achterlaten! nvt - per verblijfsduur van een week of korter koelkast, inductiekookplaat,

Borg (vanaf verblijf van 4 dagen) 200,- - zonder honden / huisdieren, dan toeslag van 50,- waterkoker, koffieapparaat

Toeristenbelasting, p.p.p.n. 1,- alle keukenbenodigdheden

OPTIONEEL: Aankomsttijden: 16.30 uur Andere tijden zijn vaak wel mogelijk verdere facitliteiten:

Bedlinnen ( voor max 7 nachten) 10,- Vertrektijden: 11.00 uur  dit even in overleg met elkaar gratis en ruime Parkeervoorziening

badlinnen (permax 3 nachten) 6,- binnenspeelruimte met o.a. tafeltennis

keukenlinnen (per 3 nachten) 5,- NB Honden mee: buiten trampoline

Pierrot wagen (voor max. 2 personen) per nacht 30,- - bij een verblijf met hond(en) rekenen we extra borg in de zomer een zwembadje

huren binnen kook- en eetruimte per dagdeel 75,- - honden mogen niet op de zitmeubelen en niet in de slaapvertrekken, en EXTRA:

Hond, per verblijf van max één week 50,- - de extra kosten van uw huisdier gelden per een verblijf van een week of korter mogelijkheid  om  ruimte te huren om

2e hond, per verblijf van max één week 25,- binnen te koken en eten met groep

ontbijt, p.p.p.o. 11,50

Van Tot

Aankomst Vertrek

BIJKOMENDE KOSTEN:

(Prijs) wijzigingen voorbehouden


