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1

Kamerindeling

Beneden:
mindervalide kamer: 2x 1-persoonsbed 90x200 mtr. aangepast voor mindervaliden. De aangrenzende ruime badkamer
beneden is rolstoel toegankelijk en voorzien van douchestoel en beugels bij toilet en douche.
Eerste verdieping:
2 x 3 persoons kamer: 1x 2-persoonsbed 160 x 200 + 1x 1-persoons bed 90 x 200 mtr. met TV, een ruime badkamer en wc.
4 persoonskamer de luxe met uitzicht : 1x 2-persoons boxspringbed 160 x 200 mtr.+ 2x 1-persoons 90 x 200 mtr. bed met TV
en ruime badkamer met wc.
2 persoons kamer de luxe met uitzicht uit te breiden tot 3-4 persoons: 1x 2-persoons boxspringbed 180 - 200 + 1x (bed)bank
140 x 200 mtr ter uitbreiding van slaapgelegenheid met TV, douche en ruime badkamer met wc.
Tweede verdieping
1e zolderkamer: 4 x 1 persoonsbedden 90 x 200 met wc en aparte wastafel.
2e zolderkamer: 5 x 1 persoonsbedden 90 x 200 met wc en aparte wastafel.
Eventueel uit te breiden met 2 klapbedden of 2 campingbedjes

2

Tarieven

Van

Tot

Weekend

Lang weekend

Midweek

Week

2 januari 2019

30 maart 2019

€ 980,00

€ 980,00

€ 880,00

€ 1.190,00

30 maart 2019

19 april 2019

€ 1.080,00

€ 1.080,00

€ 980,00

€ 1.290,00

19 april 2019

12 mei 2019

€ 1.495,00

€ 1.495,00

€ 1.290,00

€ 1.695,00

12 mei 2019

26 Juli 2019

€ 1.290,00

€ 1.290,00

€ 1.080,00

€ 1.495,00

26 Juli 2019

30 augustus 2019

€ 980,00

€ 980,00

€ 880,00

€ 1.290,00

30 augustus 2019

15 november 2019

€ 1.290,00

€ 1.290,00

€ 1.080,00

€ 1.495,00

15 november 2019

23 december 2019

€ 980,00

€ 980,00

€ 880,00

€ 1.190,00

Naam

Aankomst

Vertrek

Prijs

Aankomsttijd

Vertrektijd

Pasen

19 april 2019

23 april 2019

€ 1.900,00

16:00 uur

10:00 uur

Hemelvaart

29 mei 2019

2 juni 2019

€ 1.900,00

16:00 uur

20:00 uur

Pinksteren

7 juni 2019

11 juni 2019

€ 1.900,00

16:00 uur

10:00 uur

Kerst

23 december 2019

27 december 2019

€ 1.495,00

16:00 uur

10:00 uur

Tussen Kerst en Oud- en Nieuw

27 december 2019

30 december 2019

€ 1.290,00

16:00 uur

10:00 uur

Oud- en Nieuw

30 december 2019

2 januari 2020

€ 1.900,00

16:00 uur

10:00 uur

3

Feestdagen
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4

Bijkomende kosten

Eindschoonmaak

€ 155,00

Toeristenbelasting

€ 1,55 p.p.p.n.

Keukenpakket + Gastendoekjes

€ 16,00

Waarborg

€ 350,00

Optioneel
Bedlinnen + badlinnen

€ 10,50 p.p.

Ontbijtbuffet combi boeking

€ 10,50 p.p.p.d.

5

Aankomst en vertrek

Periode

Aankomst

Vertrek

Week

Vr / Ma 16:00 uur

Vr / Ma 10:00 uur

Weekend

Vrijdag 16:00 uur

Zondag 20:00 uur

Lang weekend

Vrijdag 16:00 uur

Maandag 10:00 uur

Midweek

Maandag 16:00 uur

Vrijdag 10:00 uur

6

Buffetten

Standaard ontbijtbuffet in combinatie met een boeking van de groepsaccommodatie hanteren we een
gereduceerde prijs.											

Standaard buffet voor 		

€ 16.50 p.p.

Bij alle dagen van u verblijf		

€ 14.50 p.p.

Harde broodjes :

									

(Vers afgebakken) die ‘s ochtends bij u langs worden gebracht. 						
									
Standaard :

€ 2.00 p.p.

3 broodjes p.p.				

·         Alleen harde broodjes mix ( wit en bruin )							

Mix broodjes :

€ 3.50 p.p.

3 broodjes p.p.				

·         Mix van harde en zachte broodjes en rozijnenbollen							
									
De Luxe:

€ 4,00 p.p.

3 broodjes p.p.						

Mix van harde en zachte broodjes, croissants, rozijnenbollen en beschuiten.		

				

·        
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7

Extra mogelijkheden

Ontbijtbuffet in onze koffie en theeschenkerij

€10,- p.p.p.d.

(combinatieprijs)
Afgebakken broodjes service vanaf 10:00 uur

€2,- p.p.p.d.

in de weekeinden geleverd aan u accommodatie
Luxe mixbroodjes zacht / hard combinatie.

€3,- p.p.p.d.

Buitenspelen verhuur XXL bestaande uit div.

€25,- p.d.

spelletjes
Springkussen (voorafgaand reserveren)

€120,- (huur per dag)

BBQ (vanaf 10 personen te boeken) incl. 4 soorten

€15,50 p.p.

vlees, 2 soorten salades, rauwkost, stokbrood en 3
soorten sausjes. BBQ wordt er bij geleverd vanaf 20

Vanaf 20 personen:

personen. Anders extra kosten van € 25,- per dag

€12,50 p.p.

Div buffetten geleverd aan u accommodatie

v.a. €13,50 p.p.

Boodschappen service via de Jumbo Haaksbergen
min. 1 week van de voren digitaal doorgeven en u
dient dit zelf te regelen.

*Prijswijzigingen en drukfouten voorbehouden

