Tarieven behorende bij website www.ginkel33.nl
Getoonde prijzen zijn al inclusief 33% korting.

Tarieven 2018 voor vakantiehuis Ginkel33.nl op Droompark De Zanding, Otterlo
prijzen in euro’s en onder voorbehoud van drukfouten en/of wijzigingen

tussenperiodes

*arrangementen:

voor- en

carnaval

hoogseizoen

vrij 5/1 - vrij 9/2

Pasen

naseizoen

voorjaarsvakantie

vrij 6/7 - ma 3/9

ma 5/3 - vrij 30/3

Hemelvaart

vrij 25/5 - vrij 6/7

meivakantie

vrij 6/4 - ma 23/4

Pinksteren

ma 3/9 - vrij 12/10

herfstvakantie

ma 14/5 - vrij 18/5
ma 29/10 - vrij 21/12

vrij 30/3 - vrij 6/4

kerstvakantie

ma 7/5 - ma 14/5

vrij 9/2 - vrij 16/2
vrij 16/2 - ma 5/3

vrij 18/5 - vrij 25/5

ma 23/4 - ma 7/5
vrij 12/10 - ma 29/10
vrij 21/12 - ma 7/1/2019

type
week

585

855

855

865

1185

389

569

569

579

789

weekend

475

659

565

585

769

315

439

375

389

509

449

429

539

615

875

midweek

299

285

359

409

585

nachtprijs

132
88

-

158
105

-

-

CUB6L

Cube Elite
met
dakterras

*arrangementen 2018:

verplichte bijkomende kosten:

optionele kosten:

Pasen

eindschoonmaak

kindermeubilair p.s.p.n

2,00

wijzigingskosten

12,50

huisdier p.h.p.n. (max. 2)

5,00

vroege vogel: inchecken om 13.00 uur i.p.v. 15.00 uur:

12,50

late vogel: uitchecken om 12.00 uur i.p.v. 10.00 uur

7,50

weekend lang (vrij/di)

30 maart t/m 3 april

type CUB6L

midweek kort (di/vrij)

3 t/m 6 april

toeristenbelasting

Hemelvaart

prijs p.p.p.n.

weekend lang (woe/ma)

9 t/m 14 mei

reserveringskosten

midweek kort (ma/woe)

7 t/m 9 mei

per boeking

75,00

1,09

22,50

hotelservices*

Pinksteren
weekend lang (vrij/di)

18 t/m 22 mei

midweek kort (di/vrij)

22 t/m 25 mei

prijs p.p.

16,50

*hotelservices
hotelservices bestaan uit: bedlinnen, bedden opmaak, handdoekenpakket (1 badhanddoek + 1 handdoek), keukenpakket (theedoek, vaatdoek, afwasborstel, afwasmiddel,
afwasmachineblokjes) en amenities in de douche (klein flesje shampoo, lotion etc.)

