
TARIEVEN  APP BOERDERIJ 2017 Bij een verblijf van   4  personen meer personen (max 6 pers) mogelijk met kleine meerprijs

KAMER / APPARTEMENT  BOERDERIJ met minder personen een kleine minderprijs (deze optie is er niet in feest en vakantie perioden)

N.B. Neemt u even contact met ons op, als u met minder personen wilt overnachten. De aangegeven kortingen zijn afhankelijk van periode en verblijfsduur

Perioden >
Week,7 

nachten

Weekend 3 

nachten

weekend 2 

nachten

Midweek, 

4 nachten

Halve Midweek, 2 

nachten

Per nacht,                  

van ma t/m do

Extra info over dit verblijf:
bij verblijf van 1 nacht zijn

er géén eindschoonmaakkosten en ma 2-1-2017 ma 27-2-2017 385,- 255,- 195,- 275,- 165,- 105,-

is de borg € 50,- evt. ter plaatse ma 27-2-2017 vrij 1-3-2017 395,- 265,- 225,- 280,- 185,- 110,-

Tarief voor 2 Personen kunt u vrij 31-3-2017 vrij 13-4-2017 395,- 275,- 235,- 285,- 195,- 115,-

gemiddeld  60 - 65 % rekenen. woe 19-4-2017 vr 30-6-2017 445,- 285,- 245,- 290,- 205,- 120,-

Voor 1 Persoon kunt u vrij 30-6-2017 vrij 29-9-2017 475,- 295,- 255,- 295,- 225,- x

gemiddeld  55 - 60 % rekenen. vrij 1-9-2017 ma 31-10-2017 445,- 295,- 255,- 295,-  205,- 115,-

Tarieven zijn exclusief linnen en ma 31-10-2017 do 21-12-2017 395,- 265,- 235,- 275,- 185,- 105,-

ontbijt (zie hieronder bij Optioneel)

75 Tarief: Verblijfsduur: Prijs p.p.p.n.

Paasweekend vrij 14-4-2017 di 18-4-2017 385,- 4 nachten U heeft de beschikking over:

Koningsdag do 27-4 woe 26-4-2017 ma 1-5-2017 445,- 6 nachten 2 kamers

Hemelvaart woe 24-5-2017 ma 29-5-2017 455,- 6 nachten een eigen badkamer met douche, wastafel

Pinksteren vrij 2-6-2017 di 6-6-2017 425,- 4 nachten en toilet - (per 2 kamers)

Herfstvakantie, per week vrij 13-10-2017 vrij 20-10-2017 445,- 7 nachten eigen koelkast, koffiecorner en magnetron

Herfstvakantie, per week vrij 20-10-2017 vrij 27-10-2017 445,- 7 nachten ontbijtbenodigdheden (servies, bestek etc.)

1 e optie: Kerstvakantie vrij 22-12-2017 woe 27-12-2017 475,- 5 nachten terras / zitje in de tuin (bij mooi weer)

2 e optie: Kerstvakantie vrij 22-12-2017 do 28-12-2017 495,- 6 nachten ruime parkeerruimte

1e optie: Oud & Nieuw do 28-12-2017 ma 2-1-2017 575,- 6 nachten

2e optie: Oud & Nieuw do 28-12-2017 ma 9-1-2017 995,- 13 nachten Optioneel:

bed en / of badlinnen

Eindschoonmaak (vanaf 2 nachten) 55,- (kosten per verblijf vanaf 4 pers., en  niet langer dan 14 dagen) ontbijt service (Prijs afhankelijk van aantal dagen,

Borg 200,- (borg bij een verblijf vanaf 3  dagen en bedrag tot 14 dagen) aantal Pers. en Basis of Uitgebreid ontbijt)

Toeristenbelasting, p.p.p.n. 1,- fietsen huren

OPTIONEEL: Aankomsttijden: 16.30 uur Andere tijden zijn soms mogelijk, keuken met gelegenheid te eten met elkaar

Bedlinnen ( voor / per max 7 nachten) 9,- Vertrektijden: 11.00 uur dit even in overleg met elkaar (deze keuken is direct naast de boerderij, en kunt u

badlinnen ( voor / per max 3 nachten) 6,- het beste vooraf bespreken!)

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

Extra Personen, (meer dan 4) p.p.p.n. 10,-  tot  20,- Dan berekenen wij een hogere borg Kunt u een groter deel van de boerderij huren

Entreepakket 10,- Honden mogen niet op de zitmeubelen en niet in de slaapvertrekken

Hond, per verblijf 50,- en de kosten voor uw huisdier zijn per verblijf van een  week of korter Ook combinatie met Safaritent(en) is mogelijk!

keuken met eetgelegenheid per 2 uur 25,- Gebruik van Keuken: is mogelijk indien deze niet al is gereserveerd Dan is de max. groepsgrootte ca. 40 - 50 personen.

Uitg. ontbijt, p.p.p.o., (meer info bij service) 10,75 Neem in dat geval even vrijblijvend contact op!

Met meer dan 6 mensen:

(Prijs) wijzigingen voorbehouden

BIJKOMENDE KOSTEN:

Van Tot

Aankomst Vertrek In de boerderij:




