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Bridge arrangement 2019
Dit arrangement is geldig tot en met december 2019
Alle prijzen p.p. in euro’s

2 nachten

3 nachten

Januari, februari, maart en
oktober, november, december
April en september

93,00

127,50

102,00

138,00

Mei en juni

112,00

154,50

Juli en augustus

124,00

169,50

Bovenstaande prijzen zijn incl. toeristenbelasting en gebaseerd op groepen van tenminste 30 personen.
Voor groepen kleiner dan 30 personen geldt een toeslag van € 9,00 pp bij 3 nachten en € 11,00 pp bij 2 nachten.
Voor een éénpersoonskamer geldt een toeslag van € 8,00 per nacht.

Inbegrepen in de prijs van het bridge arrangement:
Een 2 persoonskamer met douche, toilet, ktv en telefoon,
◊
Uitgebreid ontbijtbuffet met o.a. Fries suikerbrood, (van 8.00 tot 10.00 uur),
◊
Gehele dag koffie, thee en cacao (uit het buffet) naar behoefte,
◊
Gevarieerd koud/warm dinerbuffet,
◊
Koffie, thee, frisdrank, sappen en bier naar behoefte tijdens het bridgen
(ca. 19.30 – 23.30 uur) op basis van zelfbediening,
◊
Bittergarnituur na afloop van de bridgedrive,
◊
Tijdens het verblijf worden de kamers dagelijks voorzien van schone handdoeken (weekenden
zelfservice). Kosten verdere schoonmaak van de kamers zijn op aanvraag verkrijgbaar.
◊
Kamers zijn beschikbaar vanaf 14.00 uur op de dag van aankomst
tot 10.00 uur op de dag van vertrek.
Bridgeattributen en bridgeleiding is niet inbegrepen.
Uitbreidingen van bovenstaand bridge arrangement:
3,50 per avond
Toeslag wijn bij het bridgen
Toeslag All-inclusive
alle drankjes inclusief van 17.00 tot 01.00 uur
m.u.v. buitenlandse likeuren en gedistilleerd

Toeslag extra bridgedrive op ochtend of middag
(zaalhuur, consumpties + hapjes inclusief)

10,00 per dag
6,00 per persoon

Uitbreidingen gelden alleen als het hele bridgegezelschap hieraan meedoet,
ze kunnen dus niet individueel geboekt worden.
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Op alle door ons aangegane overeenkomsten zijn van toepassing de Uniforme Voorwaarden Horeca (UVH). Deze liggen bij ons ter inzage en worden op verzoek
onverwijld kosteloos toegezonden. De UVH zijn bindend voor iedereen die van onze diensten gebruik maakt.

