
Wasmachine 

Legenda

Laagseizoen

Tussenseizoen

Hoogseizoen

1 slaapkamer met een tweepersoonsbed.

1 slaapkamer met 2 losse bedden.

Badkamer met toilet, douche en wastafel.

Keuken met vaatwasmachine, combimagnetron, 

4-pits gasfornuis en koelkast.

Chalet prijzen en informatie 2022
Duinlodge Samoa - 4 personen

Hoog-/ topseizoen

Tussenseizoen

Laagseizoen

Week Midweek Weekend

699

499

395

   -

395

295

   -

495

295

1 slaapkamer met met twee losse bedden.

1 slaapkamer met stapelbed

Badkamer met toilet, douche en wastafel.

Open keuken met 4-pits gasfornhuis

Chalet Maui - 4 personen

Topseizoen

Hoogseizoen

Tussenseizoen

Laagseizoen

Week Midweek Weekend

995

750

599

450

-  

499

399

299

   -

499

399

299

1 slaapkamer met een tweepersoonsbed.

1 slaapkamer met 2 losse bedden.

Badkamer met toilet, douche en wastafel.

Open Keuken met 4-pits fornuis en koelkast.

Chalet Tanna - 5 personen

Topseizoen

Hoogseizoen

Tussenseizoen

Laagseizoen

Week Midweek Weekend

1249

895

699

499

   -

599

499

350

   -

599

499

350

Chalet Oahu - 4 personen

Topseizoen

Hoogseizoen

Tussenseizoen

Laagseizoen

Week Midweek Weekend

1199

850

699

525

   -

599

499

350

   -

599

499

350

Belangrijke informatie

Huisregels

Aankomst na 15:00 uur en vertrek voor 10:00 uur

Prijzen zijn inclusief schoonmaak en exclusief

toeristenbelasting en andere opties.

In de type Samoa, Maui en Tanna zijn huisdieren toegestaan.

Wisseldagen zijn op maandag en vrijdag

Lever de slagboompas met sleutel in bij vertrek.

Alleen reizende jongeren worden niet toegelaten.

Volg de aanwijzingen van werknemers op.

Bij het reserveren van uw boeking accepteert u de algemene

voorwaarden.

Voor alle chalets vragen wij 100 euro borg.

Roken is niet toegestaan in de accomodatie.

Per accommodatie is er 1 huisdier toegestaan.

         In het hoogseizoen van vrijdag tot vrijdag

Annulering

Wilt u om wat voor reden dan ook uw accommodatie annuleren,

dan worden de annuleringsvoorwaarden volgens artikel 5. uit onze

algemene voorwaarden toegepast. Is men op de afgesproken

aankomstdatum om 21:00 uur zonder kennisgeving niet

ingecheckt, dan wordt dit beschouwd als een annulering.

Doorverhuur van uw accommodatie is dan toegestaan. 

*Alle prijzen zijn in euro, inclusief BTW. Wijzigingen en drukfuten

voorbehouden.

*Conform de lokale wetgeving mag de accommodatie alleen recreatief verblijf

aanbieden.

Prijslijst 

Toeristenbelasting

Hond

Kinderstoel

Kinderbed

Handdoekenpakket

Keukenpakket

Reserveringskosten

Dagbezoek

Nachtbezoek

WIFI

Droger

1.50

25.00

5.00

25.00

7.50

3.00

10.00

2.00

7.75

gratis

2.50

5.50

Per persoon, per nacht

2 kleine handdoeken en 1 badlaken

Centrale verwarming.

Verhard terras met meubilair.

Parkeerplaats voor 1 auto.

1 huisdier is toegestaan.

Centrale verwarming

Verhard terras met meubilair.

Parkeerplaats voor 1 auto.

1 huisdier is toegestaan.

Centrale verwarming.

Verhard terras met meubilair 

Parkeerplaats voor 1 auto.

Huisdiervrij

1 slaapkamer met een tweepersoonsbed.

1 slaapkamer met een los bed en een stapelbed

Badkamer met toilet, douche en wastafel.

Keuken met vaatwasmachine, combimagnetron, 

4-pits gasfornuis en koelkast.

Centrale verwarming.

Verhard terras met meubilair 

Parkeerplaats voor 1 auto.

1 huisdier is toegestaan.

Bedlinnen 8.00

o.a. theedoek, handdoek en vaatdoek

Extra aanhanger/ auto 5.00Per dag

incl. wasmiddel

Topseizoen
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