Prijslijst Vrij zijn 4 & 5 oktober 2019

Prijsoverzicht voor de verschillende mogelijkheden:
Vrij/zat

vrij/zo of do/za

Do/zon

€ 15,50

€ 31,00

€ 46,50

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

€ 20,00

€ 40,00

€ 60,00

Luxe chalet 70 m2 (6 pers.)
Luxe chalet 45 m2 (4 pers.)
Luxe chalet 35 m2 (4 pers.)
Medegast van een chalet/caravan

€ 184,25
€ 168,65
€ 155,25
€ 0.00

€ 230,25
€ 206,25
€ 192,35
€ 0,00

€ 270,95
€ 243,65
€ 225,95
€ 0,00

Stacaravan 4 sterren (max 4 personen)
Stacaravan 3 sterren (max 4 personen)
Stacaravan 2 sterren (max 2 volw. personen)

€ 147,00
€ 138,50
€ 126,50

€ 172,50
€ 163,50
€ 148,50

€ 218,25
€ 200,85
€ 178,75

Stapelbed in de herberg, m/v slapen gescheiden
(max. 3 hoog, op slaapzaal)

In een luxe chalet 70 m2 kunnen 6 personen overnachten. Voor de chalets 45m2 en 35 m2 kunnen meestal
4 personen slapen. Soms kunnen 5 of zelfs 6 mensen in deze chalets slapen. Dit kunt u navragen bij de
receptie op 0314-627200De stacaravans bestaan veelal uit een tweepersoonsbed en 2 smalle losse bedden..
In de herberg slapen mannen en vrouwen gescheiden.
Voor elke overnachter zijn de administratiekosten € 6,50. De bedragen zijn exclusief toeristenbelasting € 0,74
per nacht.

Catering :
Voor € 8,00 krijgt u 's morgens ontbijt (onbeperkt brood, gekookt ei, yoghurt, croissant, (karne)melk en
beleg). Dit kan op vrijdag-, zaterdagmorgen.
Op vrijdag en zaterdag kunt u vooraf heerlijke diners bestellen. U kunt kiezen uit:

Snackbuffet (onbeperkt patat, sauzen, 2 snacks en 1 frisdrank) Vrijdag € 7,50
Gebakken aardappelen, groente,kip + dessert op vrijdag
€ 12,00
Spaghetti/ lasagne + dessert op zaterdag
€ 12,00
Chinese rijsttafel + dessert
€ 14,50
LET OP: Bestelt u de maaltijd op De Betteld zelf, dan betaalt u per maaltijd € 1,00 extra.
De maaltijden worden in verschillende ruimtes geserveerd. Als u niet dezelfde keuze voor het diner maakt, is
het niet mogelijk om samen te eten.

Voor diëten zijn wij genoodzaakt 20% extra toeslag te rekenen. Het is niet mogelijk dieten door te geven voor de
Chinese Rijsttafel.
Op donderdagavond voorafgaand aan de conferentie zal de cafetaria tot 21 uur open zijn.
Handdoekenpakket
Eenpersoons lakenpakket

€ 4,05
€ 8,00

e

€ 3,50
€ 2,50

Extra auto (1 auto is gratis)
Voorkeursboeking*

Voorkeurskosten p.p. (vul uw wens in bij het opmerkingenveld. Als de voorkeurskosten niet aangevinkt worden,
wordt er geen rekening met uw wens gehouden)
Voor een overzicht van onze objecttypen kunt u de volgende link bekijken:
http://www.betteld.nl/vakanties-algemeen/verblijfsopties/
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 (€ 6,50 euro per deelnemer met
overnachting). Voor alle chalets 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.

