Prijslijst 2019

Bungalow “Landlust”

Prijzen vakantie periode:
In de vakantieperiode kan men de bungalow alleen per week bespreken.




Aankomst vrijdag vanaf 15.00 uur vertrek vrijdag voor 10.00 uur.
Prijzen zomervakantie
€ 595,00* per week
Prijzen overige schoolvakanties
€ 395,00* per week

Prijzen laagseizoen:




Week
Midweek
Weekend

€ 245,00* ( Aankomst vrijdag vanaf 15.00 uur. Vertrek vrijdag voor 10.00 uur )
In het laagseizoen is het ook mogelijk een week van maandag t/m maandag te huren
€ 180,00* ( Aankomst maandag vanaf 15.00 uur. Vertrek vrijdag voor 10.00 uur)

€ 195,00* ( Aankomst vrijdag vanaf 15.00 uur. Vertrek maandag voor 10.00 uur)

Voorjaarsvakantie ( week 8 en 9) In de voorjaarsvakantie kunt u ook een weekend of midweek huren. De
prijs voor een weekend of midweek is € 250,00. Een week van vrij. t/m vrij. of ma. t/m ma. is €395,00

Meivakantie
( week 18)
Prijzen Pasen, hemelvaart en pinksteren 2019




Vrijdag 19 april t/m maandag 22 april
Woensdag 30 mei t/m maandag 3 juni
Vrijdag 7 juni t/m maandag 10 juni

( weekend Pasen)
( hemelvaartweekend)
( weekend Pinksteren)

€ 250,00
€ 395,00
€ 250,00

Zomervakantie ( week 28 t/m week 35)
Herfstvakantie ( week 42 en 43) In de herfstvakantie kunt u ook een weekend of midweek huren. De prijs
voor een weekend of midweek is € 250,00. Een week van vrij. t/m vrij. of ma. t/m ma. is €395,00

Kerstvakantie ( week 52 en week 1, 2020)
*Bijkomende kosten






Toeristenbelasting p.p.p.n. ( gemeente Nunspeet)
Eindschoonmaak ( verplicht)
Huisdier p.s.p.n.
Wi-fi
Borg

€ 1,10
€ 50,00
€ 5,00
€ gratis
€ 100,00

Mogelijkheid voor het huren van linnengoed





Bedlinnen per persoon ( 1 persoons dekbedhoes, kussensloop en hoeslaken)
Kinderbedlinnen ( 1 persoons dekbedhoes, kussensloop en hoeslaken)
Handdoeken pakket ( 1 badlaken, 2 handdoeken, 3 washandjes)
Keukendoeken pakket ( 2 theedoeken, 2 handdoeken, 2 vaatdoeken, 2 gastendoeken)

€
€
€
€

7,00
4,00
4,00
4,00

