Aanmeldingsformulier Israëlweekend 30 aug – 1 sept 2019
Prijsoverzicht:
Conferentiedeelname
Conferentiedeelname hele weekend (incl. koffie/thee)
Conferentiedeelname kinderen 4 t/m 25 jaar

€ 49,00
€ 5,00

Daggast vrijdag (incl. koffie/thee)

€ 15,00

Daggast zaterdag (incl. koffie/thee)
Daggast zondag (incl. koffie/thee)

€ 25,00
€ 15,00

Catering
Catering A: Hele weekend
€ 43,60 (zaterdag ontbijt t/m zondag lunch)
Catering B: Daggast zaterdag
€ 20,55 (zaterdag lunch en diner)
Catering C: Maandag t/m zondag
€ 166,80 (Maandag diner t/m zondag lunch)
Voor diëten zijn wij genoodzaakt 20% extra toeslag te rekenen
Vr- zo
€ 27,00

ma - zo
€ 81,00

€ 108,00

nvt

Toeristisch kamperen met eigen kampeermiddel
Per plek, incl. elektra, 1 bijzettent, 1 auto

€ 43,00

€ 183,00

Luxe chalet 70 m2 (max 6 personen)
Luxe chalet 45 m2 (min. 4 personen)
Luxe chalet 35 m2 (max 4 personen)

€ 220,25
€ 196,25
€ 182,35

€ 601,65
€ 518,45
€ 478,05

Stacaravan 4 sterren (max 4 personen)
Stacaravan 3 sterren (max 4 personen)
Stacaravan 2 sterren (max 2 volw. personen)
Medegast van een chalet/caravan

€ 162,50
€ 153,50
€ 138,50
€ 0,00

€ 447,95
€ 417,20
€ 349,70
€ 0,00

Handdoekenpakket
Eenpersoons lakenpakket
Stand (Israëlproducten)

€ 4,05
€ 8,00
€ 15,00

Stapelbed in de herberg, m/v slapen gescheiden
( 4 personen per kamer)
2-persoonskamer in herberg

Administratiekosten met catering/ verblijf(voor elke deelnemer) € 6,50
Administratiekosten zonder verblijf (voor elke deelnemer)
€ 3,50
Toeristenbelasting p.p.p.n.
€ 0,74
Voor een overzicht van onze objecttypen kunt u de volgende link bekijken:
http://www.betteld.nl/vakanties-zelhem/verblijf
Alle prijzen zijn in euro's; er kunnen geen rechten worden ontleend aan deze prijzen.
Alle prijzen zijn exclusief toeristenbelasting à €0,74 p.p.p.n. en administratiekosten. Voor alle chalets en caravans geldt dat
roken en huisdieren niet zijn toegestaan. Ook is het niet toegestaan dat er in de objecten meer personen verblijven dan
waarvoor het object bedoeld is.

