TARIEVEN DROOMHUIS NUNSPEET - 2021
Telefoon 06-13137489 / 0341-369617
Website www.droomhuisnunspeet.nl
Email reserveren@droomhuisnunspeet.nl

Vakantiehuis 'Acacia 2'
DroomPark Badhoophuizen

De totale reservering bestaat uit huur + verplichte bijkomende parkkosten

Huur

Prijscategorie 1 en 2

Prijscategorie 3 en 4

Prijscategorie 5 en 6

Prijscategorie 7 en 8

Laagseizoen

Voor- en naseizoen

Kleine vakanties

Hoogseizoen

ma 04/01 - vrij 12/02

di 06/04 - vrij 30/04

Voorjaar: vrij 12/02 - ma 01/03

ma 05/07 - vrij 03/09

ma 01/03 - ma 29/03

di 25/05 - do 03/06

Pasen: ma 29/03 - di 06/04

di 02/11 - vrij 03/12

ma 07/06 - vrij 02/07

Mei/Hemelv/Pink: vrij 30/04 - di 25/05

ma 06/12 - ma 20/12

ma 06/09 - vrij 01/10
ma 04/10 - vrij 15/10

Fronleichnam: do 03/06 - ma 07/06

Bouwvak

vrij 03/12 - ma 06/12

vrij 02/07 - ma 05/07

vrij 23/07 - ma 30/08

Defqon:
vrij 25/06 - ma 28/06

Tage Einheit (3okt): vrij 01/10 - ma 04/10

vrij 03/09 - ma 06/09
Herfst: vrij 15/10 - di 02/11
Kerst: ma 20/12 - ma 10/01/202

Week

€ 673

€ 886

€ 1,115

€ 1,438

Weekend

€ 510

€ 587

€ 819

€ 924

Midweek

€ 493

€ 521

€ 810

€ 917

Nachtprijs (ma-do)

€ 145

€ 145

€ 213

€ 239

Nachtprijs (vr-zo)

€ 181

€ 206

€ 287

€ 321

Alle genoemde prijzen zijn in euro's en onder voorbehoud van drukfouten en/of wijzigingen.

BOEKINGSVOORDELEN

VERPLICHTE BIJKOMENDE PARKKOSTEN
eindschoonmaak

eenmalig

€ 81,00

toeristenbelasting *

per persoon per nacht

€ 1,10

reserveringskosten

per boeking

€ 25,00

hotelservices **

per persoon

€ 18,00

* nog niet bekend, wijzigingen voorbehouden
** incl. bedlinnen, bedden opmaak, handdoeken, keukenpakket en
amenities (klein flesje shampoo, douchegel en conditioner)

Boek uw vakantie of weekendje weg via onze website
www.droomhuisnunspeet.nl en bespaar op
voorkeurskosten (€13,50) - kinderstoel (€3,00 per nacht) kinderbed (€3,00 per nacht).

OPTIONELE KOSTEN
Kinderbox

per nacht

€ 4,00

kinderstoel

per nacht (reeds 1 aanwezig)

€ 4,00

kinderbed

per nacht (reeds 1 aanwezig)

€ 4,00

voorkeurskosten

per locatie

€ 13,95

vroege vogel ***

per stuk

€ 10,00

late vogel ****

per stuk

€ 10,00

*** aankomst om 13.00 uur i.p.v. 15.00 uur

Voor vragen en/of opmerkingen, neem contact op!

06-13137489 / 0341-369617
Prijzen kunnen fluctueren op basis van beschikbaarheid.
Hieraan kunnen geen rechten worden ontleend.

**** vertrek om 12.00 uur i.p.v. 10.00 uur
Prijslijst Droompark Bad Hoophuizen versie: 180520

