Safaritent 2019
Tarieven 2019 zijn per nacht/week in een safaritent aankomst na 14.00 uur tot de volgende
dag / week 10.30 uur. Aankomst en vertrek is niet mogelijk op zondag.
Minimaal 3 overnachtingen per reservering. In vakantieweken reserveringen per week .
De tenten zijn voorzien van een volledige inventaris, bedden en meubilair.
Onderstaande prijzen zijn per nacht / per week; excl. toeristenbelasting á € 1,25 p.p.p.n.
Type L

Periode:

Max. 5 pers.

01-04 / 19-04
19-04 / 23-04

Pasen

23-04 / 27-04
27-04 / 04-05

Mei vakantie

482,50

Hemelvaart

55,- / 385,80,- / 560,-

Pinksteren

55,- / 385,80,- / 560,-

04-05 / 29-05
29-05 / 03-06
03-06 / 07-06
07-06 / 11-06
11-06 / 06-07

55,- / 385,-

06-07 / 13-07

Zomer vakantie

630,-

13-07 / 17-08

Zomer vakantie

735,-

17-08 / 31-08

Zomer vakantie

630,-

31-08 / 19-10

55,- / 385,-

* Voor- en naseizoen minimaal 3 nachten. Aankomst en vertrek mogelijk van maandag t/m zaterdag.
* Meivakantie en hoogseizoen alleen per 7 dagen of een veelvoud hiervan. Aankomst op vrijdag of zaterdag.
* Bij vertrek dient het object schoon achtergelaten te worden.
* Huisdieren zijn in bovenstaande verhuureenheden niet toegestaan.
* Roken in de verhuureenheden is verboden.
* Alleen reizende jongeren (-22) worden niet toegelaten.
* Waarborgsom € 50,-. Deze wordt teruggestort na controle/vertrek.

Betaling bij reservering:
De eerste helft 14 dagen na reservering. De tweede helft 14 dagen voor aankomst.
Alle prijzen zijn in €. Prijswijzigingen, overheidsmaatregelen en zetfouten voorbehouden
Op alle reserveringen is ons parkreglement van toepassing
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Safaritent type L
Beide type zijn voorzien van:
- TV
- Koffie apparaat
- Waterkoker
- Koelkast met vriesvak
- Complete keukeninventaris
- Elektrische kachel
- Tuinmeubilair + parasol
- Hoofdkussens en dekbedden
Type L
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