TARIEVEN DROOMHUIS NUNSPEET - 2018
Telefoon 06-13137489 / 0341-369617
Website www.droomhuisnunspeet.nl
Email reserveren@droomhuisnunspeet.nl

Vakantiehuis 'Acacia 2'
DroomPark Badhoophuizen

TUSSENPERIODES

Pasen
Hemelvaart
Pinksteren
ARRANGEMENTEN*

VOOR -EN
NASEIZOEN

carnaval
voorjaarsvakantie
meivakantie
herfstvakantie
kerstvakantie
VAKANTIEPERIODES

vrij 5/1 - vrij 9/2

vrij 30/3 - vrij 6/4

vrij 25/5 - vrij 6/7

vrij 9/2 - vrij 16/2

ma 5/3 - vrij 30/3

ma 7/5 - ma 14/5

ma 3/9 - vrij 12/10

vrij 16/2 - ma 5/3

vrij 6/4 - ma 23/4

vrij 18/5 - vrij 25/5

HOOGSEIZOEN
vrij 6/7 - ma 3/9

ma 23/4 - ma 7/5

ma 14/5 - vrij 18/5

vrij 12/10 - ma 29/10

ma 29/10 - vrij 21/12

vrij 21/12 - ma 7/1/19

Week

€ 605

€ 879

€ 879

€ 889

€ 1.215

Weekend

€ 485

€ 679

€ 579

€ 599

€ 789

Midweek

€ 459

€ 435

€ 549

€ 635

€ 899

Nachtprijs

€ 135

-

€ 161

-

-

Alle genoemde prijzen zijn in euro's en onder voorbehoud van drukfouten en/of wijzigingen. Eventuele actuele prijsaanbiedingen van Droompark
Badhoophuizen zijn automatisch van toepassing, hierbij vervalt wel de 5% kostenbesparing op waterzichttoeslag en de gratis vlaai.

*ARRANGEMENTEN 2018
Pasen

Hemelvaart

Pinksteren

weekend lang | (vrij/di) 30 maart t/m 3 april

weekend lang | (woe/ma) 9 t/m 14 mei

weekend lang | (vrij/di) 18 t/m 22 mei

midweek kort | (di/vrij) 3 t/m 6 april

midweek kort | (ma/woe) 7 t/m 9 mei

midweek kort | (di/vrij) 22 t/m 25 mei

VERPLICHTE BIJKOMENDE KOSTEN
eindschoonmaak

eenmalig

toeristenbelasting

per persoon per nacht

reserveringskosten

per boeking

hotelservices*

per persoon

OPTIONELE KOSTEN
€ 75,00

per stuk, per persoon

€ 8,00

extra handdoeken

per stuk

€ 5,00

€ 22,50

extra keukendoeken

per stuk

€ 4,00

€ 16,50

Kinderbox

per dag

€ 2,00

kinderstoel

per dag (reeds 1 aanwezig)

€ 2,00

kinderbed

per dag (reeds 1 aanwezig)

€ 2,00

voorkeurskosten

per locatie

€ 12,50

vroege vogel **

per stuk

€ 12,50

late vogel ***

per stuk

€ 7,50

€ 1,05

*incl. bedlinnen, beddenopmaak, handdoeken, keukenpakket en
amenities (klein flesje shampoo, lotion, etc.)
wijzigingskosten

alléén bij wijziging

€ 7,50

BOEKINGSVOORDELEN
Boek uw vakantie of weekendje weg via onze website
www.droomhuisnunspeet.nl en bespaar op onderstaande
kosten! Ook ontvangt u van ons een waardebon voor een
gratis feestelijke vlaai naar keuze van Froyo Limburgia
zodat u extra van uw vakantie kunt genieten!
Dus GEEN voorkeurskosten (€12,50) - kinderstoel (€2,00
per dag) - kinderbed (€2,00 per dag) -

extra bedlinnen

** aankomst om 13.00 uur i.p.v. 15.00 uur
*** vertrek om 12.00 uur i.p.v. 10.00 uur

Voor vragen en/of opmerkingen, neem contact op!

06-13137489 / 0341-369617

