
Tarieven 2020
VERHUUR CHALETS EN STACARAVANS (prijzen in € per nacht) Bijkomende kosten :

Louisiane min aantal aankomst RESERVATIEKOST 25 € PER RESERVATIE

3kamer nachten vertrek VERPLICHTE SCHOONMAAK 55 €

03/07 - 10/07 voorzomer 92 7 vrij / vrij Extra volw, vanaf 5de pers. 6,00 €       per nacht

10/07 - 21/08 hoogzomer 102 7 vrij / vrij Extra kind vanaf 5de pers. 3,00 €       per nacht

21/08 - 28/08 nazomer 92 7 vrij / vrij Autoparkeerplaats inbegrepen

28/08 - 18/09 zomereinde 85 7 vrij / vrij Extra autoparkeerplaats 8 € voor 1 dag

18/09 - 30/10 laagseizoen 75 3 vrij / ma Extra autoparkeerplaats 6,00 €       per dag voor >1 dagen

30/10 - 08/11 herfstvakantie 85 3 vrij / ma
Tarieven zijn inclusief verwarmingskosten en afvalbijdrage

Inrichting :
De huisjes en caravans bevatten een ruime woonkamer

met zithoek en TV. In de keuken is alles voorzien van borden,

Lousiane 3kamer : Lousiane Mobiele chalet type 3 slaapkamers (6pers,) bestek, potten en pannen, koffiemachine en koelkast.

Er is steeds 1 slaapkamer met 1 dubbelbed, de 2de kamer en/

of 3de kamer bevat meestal enkele bedjes.

Waarborgsom: 200€ per reservatie op de creditcard ( visa of mastercard)
Restauratie en recreatie:

www.uitinbredene,be 

Bedlinnen : Door gast zelf te voorzien: bedlinnen, kussenslopen en handdoeken. Reserveren :
Dekens en kussens zijn aanwezig. Reservaties gebeuren middels betaling  op rekeningnummer

 en na schriftelijke akkoord

Openingstijden receptie: dagelijks van 10h -12h en van 14h- 17h, aanmelden voor 16h30 IBAN  BE11 2800 7068 5048 -SWIFT: GEBA BE BB 36A

De waarborg wordt bij aankomst  per creditcard gereserveerd

U krijgt steeds bevestiging van uw reservatie.

Annulatie
Bij volledige of gedeeltelijke annulering worden 

volgende kosten aangrekend :

- tem 1 maand voor aankomst :50%( min. van 75€)
Info of boeken  www.kerlinga.be - minder dan 1 maand voor aankomst : 75% van de huursom.

- minder dan 14 dagen voor aankomst : 100% van de huursom

LOUISIANE

LOUISIANE +

PLATTEGROND 3KAMERS


