Safaritenten
Beleef een bijzondere kampeerervaring in één van onze safaritenten. De ruime tenten zijn voorzien van een verrijdbare keuken en overdekte
veranda voor een heerlijk buitenleven. Daarnaast zijn ze geheel in stijl ingericht: van houten vloer tot luxe meubels voor binnen en buiten! Eén
slaapkamer is voorzien van een tweepersoons boxspring; en één heeft een stapelbed en een extra slaapmogelijkheid. U hoeft geen beddengoed
mee te brengen; bij uw reservering boekt u meteen een lakenpakket. Dit is inclusief dekbedden, kussens en lakens, maar exclusief handdoeken.
Het lakenpakket wordt per persoon geboekt. De safaritenten vindt u vlakbij een sanitaire voorziening en hebben gratis wifi. Huisdieren zijn
niet toegestaan.

Aankomst en vertrek
• Week
• Midweek
• Weekend

aankomst op vrijdag na 15.00 uur
aankomst op maandag na 15.00 uur
aankomst op vrijdag na 15.00 uur

//
//
//

vertrek op vrijdag vóór 10.00 uur
vertrek op vrijdag vóór 10.00 uur
vertrek op maandag vóór 10.00 uur

Huurprijzen voor safaritenten*
Periode

Week

Midweek/ Weekend

20 apr. tot 27 apr.

€ 422,50

€ 259,50

27 apr tot 21 mei

€ 519,50

€ 309,50

21 mei tot 13 jul

€ 422,50

€ 259,50

13 jul tot 17 aug.

€ 519,50

€ 309,50

17 aug. tot 21 sept.

€ 422,50

€ 259,50

* Prijzen zijn inclusief btw, schoonmaakkosten en gebruik van gas en elektriciteit.
Dit tarief is exclusief toeristenbelasting (€ 1,25 p.p.p.n.), € 5,00 reserveringskosten en lakenpakket à € 5,00 per persoon.

Arrangementen

Periode		
Hemelvaart
9 mei t/m 14 mei
Hemelvaart en Pinksteren
9 mei t/m 21 mei

Prijs
€ 389,50
€ 657,50

Huurprijzen voor chalets*
Aankomst en vertrek

• Week
aankomst op vrijdag na 15.00 uur
		
vertrek op vrijdag vóór 10.00 uur
• Midweek
aankomst op maandag na 15.00 uur
		
vertrek op vrijdag vóór 10.00 uur
• Weekend
aankomst op vrijdag na 15.00 uur
		
vertrek op maandag vóór 10.00 uur
Wilt u een chalet huren, maar wijkt de periode af van een week
midweek of weekend? Informeer bij ons naar de mogelijkheden!

Arrangementen chalets

Periode		
Hemelvaart
9 mei t/m 14 mei
Hemelvaart en Pinksteren 9 mei t/m 21 mei
Weldadige Winter
do t/m ma

Prijs
€ 484,50
€ 934,50
€ 347,50

Periode

chalets /week

chalets midweek/weekend

22 dec. tot 5 jan.

€ 492,50

€ 309,50

5 jan. tot 27 apr.**

€ 459,50

€ 289,50

27 apr. tot 7 mei

€ 497,50

€ 312,50

7 mei tot 21 mei

€ 612,50

€ 382,50

21 mei tot 13 juli

€ 569,50

€ 344,50

13 jul. tot 17 aug.

€ 772,50

€ 454,50

17 aug. tot 31 aug.

€ 612,50

€ 382,50

31 aug. tot 12 okt.

€ 459,50

€ 289,50

12 okt. tot 26 okt.

€ 497,50

€ 312,50

26 okt. tot 21 dec.

€ 459,50

€ 289,50

21 dec. tot 4 jan. 19 € 497,50

€ 312,50

* 		Prijzen zijn inclusief btw, schoonmaakkosten en gebruik van gas, elektriciteit en water.
Dit tarief is exclusief toeristenbelasting à € 1,25 p.p.p.n. , reserveringskosten € 5,00
en lakenpakket à € 5,00 per persoon.
**		Op eerste paasdag bieden wij u een brunch aan in de bistro van De Oase.

