
TARIEVEN  BOERDERIJ achter 2017 Bij een verblijf van 10- 12 personen meer personen mogelijk met kleine meerprijs

ACHTERKANT en BOVEN  BOERDERIJ met minder personen een kleine minderprijs (niet in feest en vakantie perioden), en dan minder slaapkamers ter beschikking

Perioden
Week, 7 

nachten

Weekend 3 

nachten

weekend 2 

nachten
Midweek

Prijs één 

nacht

ma 2-1-2017 ma 27-2-2017  895,- 685,- 615,- 745,- 275,-

AANBIEDING: ma 27-2-2017 vrij 31-3-2017 1095,- 745,- 725,-  845,- 285,-

in januari boeken en betalen vrij 31-3-2017 vrij 13-4-2017 1185,- 785,- 835,-  955,- 295,-

is (bij min 3 nachten) 100,- korting woe 19-4-2017 vr 30-6-2017 1375,- 825,- 785,-  985,- 345,-

vrij 30-6-2017 vrij 29-9-2017 1425,- 875,- 835,-  985,- 375,-

op vakantie en feestperioden vrij 29-9-2017 ma 31-10-2017 1185,- 875,- 835,-   955,- 345,-

max 75,- ma 31-10-2017 do 21-12-2017 1095,- 785,- 745,- 785,- 285,- deze midweek is 3 nachten!

FEESTDAGEN EN VAKANTIE'S Tarief: Verblijfsduur: Prijs p.p.p.n.

(bij 12 pers.) 4 slaapkamers op de eerste verdieping

Paasweekend vrij 14-4-2017 di 18-4-2017 1275,- 4 nachten 26,56 per slaapkamer is min.  ruimte voor 3 slaapplaatsen

Koningsdag do 27-4 woe 26-4-2017 ma 1-5-2017 1375,- 6 nachten 19,-

Hemelvaart woe 24-5-2017 ma 29-5-2017 1475,- 6 nachten 20,48 Boven: 3 douches en 3 toiletten

Pinksteren vrij 2-6-2017 di 6-6-2017 1425,- 4 nachten 29,69 separaat algemeen toilet op begane grond

verlenging bij H'vaart of Pinksteren ma 29-5-2017 is een combi! vrij 2-6-2017   525,- 4 nachten !!!  10,94 aparte zitkamer met houtkachel en

Hemelvaar t/m Pinksteren, combi prijs woe 24-5-2017 is een combi! di 6-6-2017 3150,- 14 nachten !!!  19,35 deuren naar terras en tuin met div. terrassen

Herfstvakantie, per week vrij 13-10-2017 vrij 20-10-2017 1295,- 7 nachten 16,95 royale en goed voorziene eetkeuken (18 p)

Herfstvakantie, per week vrij 20-10-2017 vrij 27-10-2017 1295,- 7 nachten 16,95 tuin met privacy en div terassen en zitjes

1 e optie: Kerstvakantie vrij 22-12-2017 woe 27-12-2017 1425,- 5 nachten 24,58 afgesloten veldje voor kinderen met trampoline

2 e optie: Kerstvakantie vrij 22-12-2017 do 28-12-2017 1575,- 6 nachten 21,88 in de zomer ook een zwembadje

1e optie: Oud & Nieuw do 28-12-2017 ma 2-1-2017 1495,- 6 nachten 21,88 grote weide aan overkant voor bijv. bal spelletjes

2e optie: Oud & Nieuw do 28-12-2017 ma 9-1-2017 2295,- 13 nachten 15,87 grote parkeerplaats aan de overzijde

EXTRA: ruimte voor 3 auto's naast de boerderij

Eindschoonmaak 135,- (kosten per verblijf van niet langer dan 14 dagen) aparte (binnen)ruimte met tafelvoetbal / tafeltennis

Borg 400,- (borg bij een verblijf van niet langer dan 14 dagen en zonder honden) max. 15  personen +  1 of evt.  2 kl. Kinderen

Toeristenbelasting, p.p.p.n. 1,- 

OPTIONEEL: Aankomsttijden: 16.30 uur Andere tijden zijn soms mogelijk, Met grotere groep van 15 - 50 personen boeken:

Bedlinnen ( voor max 7 nachten) 9,- Vertrektijden: 11.00 uur dit even in overleg met elkaar

badlinnen ( voor max 3 nachten) 6,- Met meer dan 18 personen? Dan  kunt u de 

keukenlinnen (per 3 nachten) 5,- NB Honden mee: aparte workshop / kookruimte er bij boeken.

Extra Personen, p.p.p.n. 10,- - 20,- Dan berekenen wij een iets hogere borg voor prijzen hiervan  svp contact opnemen

Entreepakket 10,- Honden mogen niet op de zitmeubelen en niet in de slaapvertrekken Ook combinatie met Safaritent(en) is mogelijk!

Hond, per verblijf 50,- en de kosten voor uw huisdier zijn per verblijf van een  week of korter

2e hond, per verblijf 25,-

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

Opmerkingen

(Prijs) wijzigingen voorbehouden

Van Tot

Aankomst Vertrek

BIJKOMENDE KOSTEN:

In de boerderij:


