Bungalow 131
Prijslijs 2017

Van

Tot

Omschrijving

prijs
per
nacht €

02-01-2017 05-01-2017

65

06-01-2017 16-02-2017 Midweek 4 = 3

52

17-02-2017 05-03-2017 Voorjaar-, Carnaval- en Krokusvakantie

65

06-03-2017 30-03-2017 Midweek 4 = 3

52

31-03-2017 20-04-2017 Paasvakantie

65

21-04-2017 07-05-2017 Meivakantie

70

08-05-2017 19-05-2017 Midweek 4 =3

65

20-05-2017 23-05-2017 Pinksteren

65

24-05-2017 28-05-2017 Hemelvaart

80

29-05-2017 01-06-2017 Midweek 4 = 3

65

02-06-2017 04-06-2017 Pinksteren

80

05-06-2017 29-06-2017 Midweek 4 = 3

65

30-06-2017 13-07-2017 Zomervakantie

85

14-07-2017 20-08-2017 Zomervakantie

95

21-08-2017 03-09-2017 Zomervakantie

85

04-09-2017 12-10-2017 Midweek 4 = 3

65

13-10-2017 05-11-2017 Herfstvakantie

80

06-11-2017 21-12-2017 Midweek 4 = 3

52

22-12-2017 01-01-2018 Kerstvakantie (5 = 4)(geen aankomst op 25-12 en 01-01)
02-01-2018 07-01-2018

105
65

Alle tarieven: onder voorbehoud van wijzigingen
Supplement 6de persoon : € 4,25 per overnachting
Vroegboekkorting: 10% korting op elke boeking van meer dan 3 maanden vooruit.
Vakantievoordeel: 5% korting op elke 2e en de daarop volgende weken.
Minimum verblijf = 3 overnachtingen
Aankomst/vertrek tijdens de zomervakantie enkel op maandag of vrijdag.
Kortingen, aanbiedingen en promotietarieven kunnen niet worden gecombineerd!
Weekend = vrijdag-maandag
Midweek = maandag-vrijdag
Week = vrijdag-vrijdag
Op het gezelligste bungalowpark van de Ardennen bieden wij u onder andere:
· Gratis Wi-Fi op het bungalowpark en in alle bungalows;
· Gratis indoor zwembad op eigen terrein;
· Gratis digitale televisie met internationaal aanbod;
· Voetbalveld, basketbalveld, 2 speeltuinen, sleeheuvel, BBQ huisjes, tafeltennistafels;
· Pit-Pat tafels, fietsverhuur, tennisbaan en diverse georganiseerde activiteiten;
· Tijdens diverse schoolvakanties recreatieprogramma’s;
· Parkwinkel (voor al uw kleine dagelijkse boodschappen);
· Restaurant met terras (ook met gratis Wi-Fi);
· Wasserette met wasmachines en wasdroger;
· Vriendelijke receptie voor al uw vragen;
Aankomst tussen 15:00 uur en 18:00 uur (vrijdags tot 21:00 uur). Verwacht u na sluitingstijd van
de receptie aan te komen? Bel dan voor 17:30 uur op (+32) 086 21 27 39 om de sleuteloverdracht
af te stemmen. Vertrek vóór 10.00 uur op dag van vertrek, tenzij anders vermeld.

Wat is inbegrepen in de huurprijs van uw bungalow?







Overdekt en verwarmd zwembad, dagelijks geopend.
Gebruik van alle sportfaciliteiten met uitzondering van tennis en Pit-Pat.
Digitale TV met een internationaal aanbod aan gebruikelijke zenders.
Draadloos Internet – Wi-Fi.
Keukenpakket (afwasmiddel, sponsje, vaatdoek, vuilniszak, lucifers etc.).

Wat zijn bijkomende kosten en vergoedingen?







Verblijfs- en milieubijdrage: € 1,10 p/p per overnachting vanaf 12 jaar.
Energieforfait per overnachting:
01/01 - 30/04

€ 9,50

01/05 - 30/09

€ 5,50

01/10 - 31/12

€ 9,50

Eindschoonmaak: € 30,00 per bungalow (verplicht)
Park –en servicekosten: € 13,00 per boeking
Wat kunnen wij extra voor uw verblijf regelen? (graag opgeven bij uw reservering)








Lakenpakket (onderlaken, dekbedhoes & sloop) € 7,50 per persoon per wissel
Handdoekpakket (baddoek & douchelaken) € 4,00 per pakket
Keukenpakket (theedoek & keukenhanddoek) € 3,00 per pakket
Kinderbed, -box, -stoel, -buggy € 6,50 per verblijf per item
Kinderbadje € 3,50 per verblijf
Supplement 6de persoon : € 4,25 per overnachting.
In de parkwinkel kunt u bij aankomst terecht voor uw belangrijkste boodschappen zoals
koffie, thee, melk, etc. maar ook om uw verse broodjes voor de volgende ochtend te
bestellen!

www.ardennenvakantiewoning.org

