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Kamerprijzen 2019
Let Op ! tijdens seizoen, feestdagen en events kunnen de prijzen wijzigen
Prijzen zijn per kamer per nacht
in euro’s
Budget single room (3 stuks)

Aantal
personen

Zonder
ontbijt

Incl.
ontbijt

H.P.
Incl. ontbijt &
drie gang dagmenu

V.P.
Incl. ontbijt, drie
gang dagmenu &
Lunch/pakket

1 pers.

43,50

51,50

71,50

81,50

1 pers.
1 pers.
2 pers.
1 pers.
2 pers.
1 pers.
2 pers.
2 pers.
3 pers
3 pers

53,50
59,73,69,50
89,79,50
89,105,105,-

61,50
67,89,77,50
105,87,50
105,105,129,129,-

81,50
87,129,- (64,50 p.p.)
98,50
145,- (72,50 p.p.)
107,50
145,- (72,50 p.p.)
145,- (72,50 p.p.)
189,- (63,- p.p.)
189,- (63,- p.p.)

91,50
97,149,- (74,50 p.p.)
108,50
165,- (82,50 p.p.)
117,50
165,- (82,50 p.p.)
165,- (82,50 p.p.)
219,- (73,- p.p.)
219,- (73,- p.p.)

4 pers.

126,-

158,-

238,-

278,-

Houd er rekening mee, deze kamer heeft geen raam naar buiten

Standaard single room (2 stuks)
Standaard Double room (3 stuks)
Met 2 persoons bed 140x200

Comfort Double room (18 stuks)
Met 2 losse bedden

Comfort plus Double room(3 stuks)
Met 2 pers. bed 180x200

Mindervalide Triple room (1 stuk)
Met 2 losse beden en valide bed

Triple Comfort room (3 stuks)

xx

Met 3 losse bedden

Familie Quad room (3 stuks)

(59,50 p.p.)

(69,50 p.p.)

Met 2 losse bedden en 1x stapelbed

Op budget of standaard kamers is het niet mogelijk om een extra bed of babybed te plaatsen
*Budget en standaard kamers zijn uitsluitend bereikbaar via trap
Extra’s

*Ontbijt € 12,50 p.p. glutenvrij ontbijt € 1,50 toeslag
*Fles wijn op kamer wit, rood of rosé € 19,95 - fles prosecco € 27,50 - fles champagne € 62,50
*koffie/thee faciliteiten op kamer (max voor 2 pers.) € 8,50
*opgemaakt babybedje op de kamer € 9.95 per dag
*extra bed op kamer € 37,50 per nacht (incl. ontbijt) alléén mogelijk op de comfort kamers
*Standaard lunch/pakket € 10,50 (4/6 sneetjes brood, 1 stuk fruit en pakje sap)
*Luxe lunch/pakket € 15,00 (8/10 sneetjes brood, 1 stuk fruit, koek, pakje sap)
*Mini koelkast huur € 7,50 p.d
*Standaard Fiets verhuur € 9,50 p.d.
*Toeslag Lazy Sunday € 25,00 per kamer vooraf te reserveren
(late uitcheck op zondag, U kunt de kamer dan nog gebruiken tot 17.00 uur, ontbijt is op normale tijden)

*Gratis Hotelparking achter het hotel. Gratis Fiets oplaadpunt
Let Op ! tijdens seizoen, feestdagen en events kunnen de prijzen hoger zijn
Kamers & Faciliteiten:
Ons hotel beschikt over 36 hotel kamers (alle niet rokers)
Wij beschikken over: low budget, standaard budget, comfort, Familie en mindervalide kamers.
Alle kamers zijn voorzien van: T.V, badkamer met douche/toilet Comfort kamers hebben extra: kluis, Bureau,
Free Wifi in openbare ruimtes en in alle comfort/familie kamers En er is een gratis Hotelparking achter het hotel.
Faciliteiten: Lunch & Eetcafé De Steenhoeve www.eetenstap.nl
Restaurant Onze Buren www.cafeonzeburen.nl overdekt en open terrassen, Vergader, Party & Diner zalen.
Kamers zijn beschikbaar op dag van aankomst vanaf 15.00 uur en dienen bij vertrek om 11.00 uur vrij te zijn.
Ontbijt: maandag 07.00 tot 10.00 uur, dinsdag t/m vrijdag 06.00 tot 10.00 uur, zaterdag & zondag en feestdagen 08.00 tot 10.00 uur

Alle prijzen zijn excl. Toeristenbelasting/servicekosten € 2,00 p.p.p.d.
Bij factuur op rekening, brengen wij C 9,50 administratiekosten in rekening
prijzen vanaf 1-12-2018 hierbij vervallen al onze vorige folders, alle Hotelprijzen zijn incl.9% BTW.
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Arrangementen 2019
Alle prijzen zijn per persoon per arrangement

Budget Weekend 3 daagse (aankomst op vrijdag of zaterdag en uitsluitend op aanvraag)
2x overnachting, 2x ontbijtbuffet en 2x dag hoofdschotel Prijs € 99,90

p.p.

***

a la carte Weekend 3 daagse (aankomst op vrijdag of zaterdag)

2x overnachting, 2x ontbijtbuffet en 2x 3 gangen a la carte menu Prijs € 139,-

p.p.

***

3 daags Culinair arrangement (aankomst dagelijks)

2x overnachting, 2x ontbijtbuffet, welkomst drankje met borrelsnack en 2x 4 gangen a la carte menu Prijs € 169,-

p.p.

evt. verlengingsnacht incl. ontbijt en 3 gangen a la carte menu € 65,00 p.p.
***

Biesbosch 3 daagse (aankomst dagelijks)
2x overnachting, 2x ontbijtbuffet, 1x koffie/thee met taart, 2x 3 gangen a la carte menu
en 1x 2 uur durende rondvaart door de Biesbosch Prijs € 159,00 p.p.
evt. verlengingsnacht incl. ontbijt en 3 gangen a la carte menu € 65,00 p.p.
***

4 daags Weekend arrangement (aankomst mogelijk vanaf donderdag en weekenddagen)
3x overnachting, 3x ontbijtbuffet, 1x drie gangen dagmenu,
1x Grill hoofdschotel en 1x drie gangen a la carte menu Prijs € 190,00

p.p.

***

Midweek arrangement (aankomst op maandag)

4x overnachting, 4x ontbijtbuffet, 1e dag drie gangen dagmenu en 3x 3 gang a la carte menu Prijs € 299,00

p.p.

***

Vakantie arrangement (aankomst dagelijks)
koffie met appeltaart bij aankomst, 7x overnachting, 7x ontbijtbuffet, 4x drie gangen dagmenu,
1x Grill hoofdschotel en 2x drie gangen a la carte menu Prijs € 485,00 p.p.
***

Alle prijzen zijn op basis van een 2/3/4 persoons Comfort kamer
Toeslag 1 persoon op een comfort kamer € 16,50 toeslag per nacht

Let Op ! tijdens feestdagen en events kunnen de prijzen hoger zijn
Deze Deals zijn op basis van 2 volwassenen per kamer. Prijs per kind ( 5 t/m 9 jaar ) met extra bed en kindermenu 50% korting
Baby's ( 0-4 jaar ) zijn gratis, mits u zelf uw babybedje meeneemt, of bij de ouders in bed slaapt
Arrangementen kunnen niet op rekening worden gezet

Groepsarrangementen minimaal 20 personen
Weekend 4 daagse (aankomst op vrijdag of anders i.o.l.)

Half pension bestaande uit: 3x overnachting, 3x ontbijtbuffet en 3x drie gangen dagmenu
3 of 4 pers. kamer Prijs € 159,50 p.p. 2 pers. kamer Prijs € 175,00 p.p. 1 pers. kamer Prijs € 212,50
***

Midweek 5 daagse (aankomst op maandag of anders i.o.l.)

Half pension bestaande uit: 4x overnachting, 4x ontbijtbuffet en 4x drie gangen dagmenu
3 of 4 pers. kamer Prijs € 260,- p.p. 2 pers. kamer Prijs € 279,50 p.p. 1 pers. kamer Prijs € 332,50
***

55+ All-in arrangement (aankomst dagelijks) minimaal 3 nachten verblijf

inclusief ontbijtbuffet, lunch of lunchpakket, 3 gangen 55+ dagmenu en
dagelijks standaard dranken tot 22.30 uur Prijs € 87,50 p.p. per nacht
toeslag lunch € 11,50 p.p. / lunchpakket € 7,50 p.p.

Alle prijzen zijn excl. Toeristenbelasting/servicekosten € 2,00 p.p.p.d.
Bij factuur op rekening, brengen wij C 9,50 administratiekosten in rekening
prijzen vanaf 1-12-2018 hierbij vervallen al onze vorige folders, alle Hotelprijzen zijn incl.9% BTW.

