Prijslijst 2018
Landgoed Old Heino
De Gunne		
Tarief p.b.p.n.		

De Gunne Care
Tarief p.b.p.n.

22/12/2017 - 07/01/2018		

€ 85 		

€ 85

08/01/2018 - 15/02/2018		

€ 60 		

€ 60

16/02/2018 - 05/04/2018		

€ 80 		

€ 80

06/04/2018 - 26/04/2018		

€ 60 		

€ 60

27/04/2018 - 24/05/2018		

€ 80 		

€ 80

25/05/2018 - 05/07/2018

€ 60 		

€ 60

06/07/2018 - 02/09/2018		

€ 98 		

€ 98

03/09/2018 - 14/10/2018		

€ 60 		

€ 60

15/10/2018 - 28/10/2018		

€ 80 		

€ 80

29/10/2018 - 20/12/2018		

€ 60 		

€ 60

21/12/2018 - 06/01/2019		

€ 85 		

€ 85

PERIODE

Bijkomende verplichte kosten

Optioneel bij te boeken

Schoonmaakkosten	
€ 54
Bedlinnen p.p.	
€ 10
Parklasten p.p.p.n.	
€ 1,25
Reser veringskosten p.b.	
€ 12,50
Waarborgsom (eenmalige machtiging)  € 150

Keukenlinnen per set	
Badlinnen per set	
Bedden opmaken p.p.	
Huisdier per dier (max. 2 per verblijf ) 
Kinderbed, stoel per item	
Ontbijtpakket p.p. per dag	
Boodschappenpakket*
standaard per pakket	
Boodschappenpakket*
luxe per pakket	

Prijswijzigingen voorbehouden.

€5
€5
€5
€ 25
€ 10
€8
€ 35
€ 65

		
* Enkel 48 uur van tevoren te reser veren.

U kunt reser veren bij de recept ie van Landgoed Old Heino via T (088) 328 00 40 of via info@oldheino.nl

Bijzonderheden
Vrije aankomst en vertrek, aankomst zon- en feestdagen
in overleg.
Kortingen (het hele jaar geldig):
55+ korting: 15%
Extra aanbiedingen: www.oldheino.nl

Faciliteiten
Landgoed Old Heino beschikt over
verschillende faciliteiten. Zo is er een
verwarmd buitenzwembad (ca 25ºC),
een restaurant met terras en een natuurstrandje aan de vijver. Voor de kinderen
is er een speelweide met onder andere
een kabelbaan. Tevens kunnen er kinderskelters geleend worden.

Boekingsvoor waarden
Bevestiging en betaling
Zodra wij uw reser vering kunnen
bevestigen, ontvangt u van ons de
factuur. Dit is tevens de bevestiging
van uw boeking.
Wij verzoeken u binnen 28 dagen na
ontvangst van de factuur de volledige
betaling te voldoen.

U kunt reser veren bij de recept ie van Landgoed Old Heino via T (088) 328 00 40 of via info@oldheino.nl

