
Tarieven 2016 Huurchalets

Bijkomende kosten :
Lousiane+ Lousiane+ Twins min aantal aankomst RESERVATIEKOST 25,00 €  PER RESERVATIE

2kamer 3kamer 3kamer nachten vertrek Extra volw, vanaf 5de pers. 6,00 €    per nacht

Extra kind vanaf 5de pers. 3,00 €    per nacht

25/03 - 28/03 paasweekend 94 117 136 3 vrij / maan Autoparkeerplaats inbegrepen

28/03 -10/04 paasvakantie 69 89 102 3 vrije keuze Babypakket (bed, bad, stoel) 4,00 €    per nacht

10/04 - 29/04 64 84 97 3 vrije keuze Tarieven zijn incl. verwarming en afvalbijdrage

29/04 - 04/05 meivakantie 77 98 112 3 vrije keuze Inrichting :
04/05 - 08/05 hemelvaart 106 130 138 4 woe / zon De chalets en caravans bevatten een ruime woonkamer

08/05 - 13/05 69 89 102 3 vrije keuze met zithoek en TV. In de keuken zijn borden, bestek, potten en

13/05 - 16/05 pinksteren 106 130 138 3 vrij / maan pannen, microgolf, koffiemachine en koelkast voorhanden

16/05 - 24/06 72 94 108 3 vrije keuze 2 kamer:  1 kamer met dubbelbed en 

24/06 - 01/07 zomerstart 80 105 114 7 vrij / vrij 1 kamer met 2 enkele bedden

01/07 - 08/07 voorzomer 83 119 138 7 vrij / vrij 3 kamer: 1 kamer met dubbelbed en 2 kamers 

08/07 - 19/08 hoogzomer 96 130 149 7 vrij / vrij met 2 enkele bedden.

19/08 - 26/08 nazomer 83 119 138 7 vrij / vrij Accommodatie:
26/08 - 09/09 zomereinde 80 105 121 7 vrij / vrij Nieuwe speeltuin

09/09 - 28/10 67 89 102 3 vrije keuze Café het ganse jaar door
28/10 - 06/11 herfstvakantie 69 94 108 3 vrije keuze Reserveren :

prijs per nacht per chalet

28/10 - 06/11 herfstvakantie 69 94 108 3 vrije keuze Reserveren :
Reservaties gebeuren middels betaling van een voorschot

 (min50%), op volgend rekeningnummer na schriftelijk akkoord:

2 weken boeken  15 euro korting ! IBAN:  BE11 2800 7068 5048     BIC: GEBABEBB

Het restantbedrag voor uw verblijf dient ten laatste 1 maand voor  
Louisiane 3 kamer: Louisiane Mobiele chalet type Flores 3 aankomst betaald te worden. U krijgt steeds een bevestiging

tot  max 6 personen van uw reservatie. De waarborgsom kan u regelen door een 
Louisiane 2 kamer: Louisiane Mobiele chalet type Flores, Savanah, Maldives reservatie op uw creditcard.

tot max 5 personen
Via hoofdkantoor 'Kerlinga': sylvie@kerlinga.be

Waarborg : 200€ per  reservatie op uw creditcard (visa of mastercard) 0032/(0)59/33.33.42

Eindschoonmaak: door gast zelf te regelen, indien niet voldoende zal er 45€ in rekening Annulatie
gebracht worden. Bij volledige of gedeeltelijke annulering worden 

volgende kosten aangerekend :
Bedlinnen Lakens, kussenslopen en handdoeken zelf mee te brengen. - tem 1 maand voor aankomst :50%( min. van 75€)

Dekens en kussens zijn voorhanden. - minder dan 1 maand voor aankomst : 75% van de huursom.
- minder dan 14 dagen voor aankomst : 100% van de huursom

Openingsuren receptie : Voor overhandigen van de sleutels, gelieve telefonisch contact op te 
nemen met het hoofdkantoor 059 33 33 42

Sluitingsperiodes worden altijd aangegeven op de website:
http://www.parkdevuurtoren.be/openingsuren.html 

Meer info op www.parkdevuurtoren.be


