Zandstraat 101 - B-8450 Bredene
tel. +32(0)59/330813
www.massenhof.be - info@massenhof.be

GEMEUBELD LOGIES 2020
huurprijzen incl. 6 % BTW

Laagseizoen
Weekend 2 nachten (vr −› zon of zat −› ma)
Weekend 3 nachten (vr −› ma)
Midweek (min. 2 nachten) : per nacht
Week
2 weken
3 weken

Tussenseizoen

Comfort

Luxe

€ 134
€ 201
€ 45
€ 365
€ 695
€ 1015

€ 166
€ 249
€ 55
€ 420
€ 800
€ 1165

Comfort

Luxe

Verlengde weekends
Pasen : vr 10/4 −› di 14/4
1 mei : do 30/4 −› ma 4/5
Hemelvaart : wo 20/5 −› ma 25/5
Pinksteren : vr 29/5 −› di 2/6
Sacramentsdag (Fronleichnam) : wo 10/6 −› zo 14/6

€ 260
€ 260
€ 310
€ 260
€ 260

€ 305
€ 305
€ 365
€ 305
€ 305

vr 3/4 −› vr 17/4 & vr 26/6 −› vr 3/7 & vr 21/8 −› vr 28/8
Week
2 weken

€ 440
€ 840

€ 515
€ 980

Hoogseizoen (vr 3/7 −› vr 21/8)
Week
2 weken
3 weken

Comfort

Luxe

€ 525
€ 1000
€ 1455

€ 615
€ 1170
€ 1710

BOEKINGSINFORMATIE
Beschrijving Comfort
4-persoonscaravan (32 m²) op perceel van 115 m²
Badkamer met douche, wastafel en toilet
1 slaapkamer met dubbel bed & 1 slaapkamer met 2 enkele bedden
Desgewenst 2 extra slaapplaatsen in klapzetel living
Volledig ingerichte keuken met microgolf en frigo met vriesvak
Woonkamer met televisie
Centrale verwarming, ruim voorziene boiler en dubbel glas
Tuinhuisje met tuinmeubelen en parasol

Beschrijving Luxe
4-persoonscaravan (40 m²) of 4-persoonschalet (45 m²) op perceel van 125 – 150 m²
Badkamer met douche, wastafel en toilet
1 slaapkamer met dubbel bed & 1 slaapkamer met 2 enkele bedden
Desgewenst 2 extra slaapplaatsen in klapzetel living
Volledig ingerichte keuken met microgolf en frigo met vriesvak
Woonkamer met televisie
Centrale verwarming, ruim voorziene boiler en dubbel glas
Tuinhuisje met tuinmeubelen en parasol

Praktisch
U bent welkom de dag van aankomst vanaf 16.00 u
Op de dag van vertrek kunt u tot 10.00 u blijven
Tijdens de maanden juli en augustus enkel verhuur per week (vrijdag tot vrijdag) of langer.
Prijzen all-in op basis van 4 personen per caravan en 1 auto. Per extra persoon 5 € per nacht. Max. 6 personen
Reservatie definitief bij betaling van 50 % voorschot; het saldo te betalen vóór aankomst
Bij aankomst is in contanten een waarborg van 100 € verschuldigd
Uw verblijf dient schoongemaakt te worden op het einde van de huurperiode. Indien het verblijf bij vertrek niet
schoongemaakt is, worden de schoonmaakkosten (40 €) van de waarborgsom afgetrokken
Kussens en dekens zijn aanwezig
Meebrengen: kussenslopen, hoeslakens, dekbedovertrekken, keuken- en badhanddoeken
Gratis draadloos internet tijdens uw verblijf

