Prijslijst Glamping 2020

aankomst vanaf 15.00 uur en vertrek vóór 10.00 uur.

Ook op de Pallegarste hebben we voor de ‘glampers’ onder ons mooie accommodaties klaarstaan: twee Safaritenten en twee
Safari Beach Lodges. De Safaritenten zijn onderdeel van het kampeerterrein en staan op loopafstand van het sanitair (beschikken
wel over een keuken met warm water). De Safari Beach Lodge staan, zoals de naam het al zegt, op het strand met uitzicht over
de vijver. Van ieder type is er één tent/Lodge waar huisdieren toegestaan zijn. Aankomst- en vertrekdag tijdens het midden- en
hoogseizoen is op vrijdag. Tijdens het laagseizoen mag u zelf uw aankomstdag kiezen.
Prijzen per accommodatie

Safaritent 5 pers.

Safari Beach Lodge 7 pers.

Laagseizoen

3 nachten

€ 200,00

€ 285,00

Laagseizoen

4 nachten

€ 235,00

€ 340,00

Laagseizoen

5 nachten

€ 270,00

€ 400,00

Laagseizoen

6 nachten

€ 300,00

€ 450,00

Laagseizoen

1 week

€ 325,00

€ 490,00

Middenseizoen

1 week

€ 565,00

€ 925,00

Hoogseizoen

1 week

€ 665,00

€ 1.025,00

14 febr. tot 10 april
2 juni tot 4 juli

10 tot 14 april

4 tot 11 juli

14 april tot 24 april

11 juli tot 15 aug.

24 april tot 11 mei
15 tot 29 aug.

11 tot 18 mei

18 mei tot 2 juni

29 aug. tot 10 okt.

10 tot 19 okt.

Let op: in het laagseizoen (vanaf Pasen t/m eind september) zijn de horeca, animatie en het zwembad beperkt open.
Raadpleeg onze website of neem contact met ons op voor de actuele openingstijden.

Arrangement Glamping 2020
Prijzen per accommodatie

Safaritent 5 pers.

Safari Beach Lodge 7 pers.

Paasweekend

4 nachten

€ 195,00

€ 325,00

Meivakantie

7 nachten

€ 395,00

€ 575,00

Hemelvaart/ Pinksteren

4 nachten

€ 275,00

€ 425,00

Hemelvaart/ Pinksteren

5 nachten

€ 295,00

€ 475,00

Hemelvaart/ Pinksteren

6 nachten

€ 340,00

€ 525,00

Hemelvaart/ Pinksteren

1 week

€ 375,00

€ 555,00

Hierbij zit inbegrepen:
•
•
•
•
•

Eindschoonmaak
Auto op de plaats
Gebruik van verwarmd buitenbad in hoogseizoen
Animatie in de schoolvakanties
Water- en stroomverbruik

Overige optionele artikelen:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Annuleringsverzekering
5,5% huurprijs
Voorkeursplaats
€ 4,95
Kinderbed of kinderstoel
gratis
Bedlinnen per persoon
€ 7,50
Wifi (3 Mbit/ 2 app.)
vanaf € 5,00
Kabelinternet (10 Mbit/ 6 app.) vanaf € 10,00
Dagbezoek gast
gratis
Zwembadbezoek (laagseizoen) € 4,00
Zwembadbezoek (hoogseizoen) € 5,00
Huisdier per nacht
€ 3,50
o Extra schoonmaak
€ 25,00

Overige verplichte artikelen:
•
•
•

Toeristenbelasting (p.p.p.n.)
Reserveringskosten
Servicepakket

€ 1,00
€ 7,50
gratis

