
PRIJSLIJST 2018 
 Δ  Winter  1 Januari – 22 april, 30 September - 31 December,  
ΔΔ Lente/Herfst  22 April - 8 Juli, 2 September – 30 September,  
ΔΔΔ Voor,-Nazomer 8 Juli - 22 Juli, 26 Augustus – 2 September 
ΔΔΔΔ Zomer   22 Juli - 26 Augustus 

ACCOMMODATIE   Δ  ΔΔ  ΔΔΔ  ΔΔΔΔ  
Gite va 6 pers.(2 extra bedden mogelijk) €555  €730  €900  €1320 
Gite 5 pers. (1 extra bed mogelijk) €505  €680  €850  €1170 
Gite 4 pers. (1 extra bed mogelijk) €455  €630  €800  €1120 
Vaste Tent:    n.v.t.  €405  €550                €735 
Vaste Tent (wc +wastafel)        €885  
Extra bed p.p.p.nacht   €15  €15  €15  €15 
Hond p.wk    €20  €20  €25  €25 
Toeristenbelasting p.p.p.n  €0,55  €0,55  €0,55  €0,55 

De prijs is per accommodatie en inclusief: 
Compleet ingerichte accommodatie 
Gebruik van fietsen en diverse buiten en binnen spelen 
Tijdens midden,- en hoogseizoen elke ochtend verse thee en koffie  

Welke kosten komen er nog bij: 
Tijdens midden,- en hoogseizoen geniet je op zondag en donderdag, een overheerlijk 3 gangen 
diner. Chantal streeft naar 100% biologisch met producten uit eigen tuin en houdt rekening met 
de smaken van de kinderen. Deze 2 avonden boek je er automatisch bij en de kosten komen dus 
bovenop de boekingsprijs. Deze kosten betaal je ter plaatse en niet vooraf zoals de huurkosten. 
Ze staan echter wel vermeld op de factuur.  
Welkomstdiner op zondag:    va 12jaar €20,00 / 3-11jaar €9,50  
Barbecue op donderdag:   va 12jaar €22,50 / 3-11jaar €12,00  

Schoonmaakkosten: €50,00 voor de 4pers gite, €62,50 voor de 5pers gite en €75,00 voor de 
6pers gite. Voor de tenten €25,- 

Je kunt een linnengoedpakket met handdoeken huren à €10,00 p.p.p.week 



Er is een mogelijkheid om bij aankomst zaterdag een huisgemaakte quiche te bestellen 
Kinderquiche met spekjes en kaas ½ à €7,50 heel à €14,00 
Feta/walnoot/courgette/gedr.tom. ½ à €9,50 heel à €17,50 
Ger.zalm/prei/geitenkaas  ½ à €9,50 heel à €17,50 
Merquez worst/paprika/champignon ½ à €9,50 heel à €17,50 
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Chambre d’hôte  2 pers. (per week) €360  €450  €625  n.v.t. 
Ontbijt 1 pers. (per dag)  €8,50  €8,50  €8,50  n.v.t. 
Toeristenbelasting p.p.p.n  €0,55  €0,55  €0,55  €0,55 
Prijzen zijn inclusief schoonmaak, linnen,- en beddengoed, exclusief ontbijt. 
  
Wandelarrangement 2 pers./wk €1180  €1270  n.v.t  n.v.t 
   4 pers/ wk €2125  €2300  n.v.t.  n.v.t.  
Toeristenbelasting p.p.p.n  €0,55  €0,55  €0,55  €0,55 
Prijzen zijn op basis van volpension, 1 transfer per dag, gebruik van wandelkaarten. 
Kamers zijn inclusief schoonmaak, linnen,- en beddengoed.  

Camping: 
Plek met 2 pers. En auto (per dag) €15,00  €22,50  €32  n.v.t. 
Extra persoon (>5jr)   €3  €3  €3  n.v.t 
Hond     €2,50  €2,50  €2,50  n.v.t 
Electra     €2,50  €2,50  €2,50  n.v.t. 
Toeristenbelasting p.p.p.n  €0,55  €0,55  €0,55  €0,55 
♣ 
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