Vakantieboerderij “De Hoogewaard”
Hoogewaard 4 / 6645 AA Winssen
tel. 0487- 521227
e-mail: info@dehoogewaard.nl
www.dehoogewaard.nl

PRIJSLIJST 2019
Vakantiehuisjes
voor- en naseizoen
maart t/m november schoolvakanties
juli t/m augustus
winterperiode
naam huisje
week
hoogzomer
weekeinde/midweek
week
weekeinde
ma-ma / vr-vr
week ma-ma / vr-vr
(incl. cv)
ma-ma /
vr-ma
vr-vr
't is Knus
€ 115,€ 186,€ 206,€ 284,nvt
Karrewiel
€ 140,€ 206,€ 260,€ 330,nvt
Kom-es-An (*)
€ 129,€ 196,€ 247,€ 310,€ 155,- *
Villa Kiekeboe
€ 175,€ 260,€ 368,€ 471,€ 210,- *
(*)
Kijk-er-Uit (*)
€ 201,€ 304,€ 376,€ 510,€ 225,- *
* Kijk-er-Uit winterperiode te huur voor € 310,- per week, exclusief gasverbruik / Villa Kiekeboe € 290,- per week /
Kom-es-An € 225,- per week (bij langer verblijf prijsafspraak mogelijk)
Korting: 10% voor 55+ in (mid)week buiten de schoolvakanties
Exclusief borg van € 150,- (voor verrekening van toeristenbelasting, eindschoonmaak ( € 35,-) en eventuele schade)
Toeristenbelasting € 1,55 p/p per nacht, bezoek i.o. € 3,50.
Inclusief reserveringskosten, energie en P-plek (voor 1 auto).
Aankomst tussen 15.00 en 17.00 uur of in overleg / vertrek 11.00 uur of in overleg.
Prijzen feestdagen, -weekeinden en 4-daagseweek op aanvraag!
Dekbedset € 8,50 p.p. / handdoekenset € 6,- p.p.

Groepskampeerboomgaard (Boer en Bont)
Pasen t/m oktober
tarief t/m 20 personen
kinderen t/m/ 4 jaar half geld

Schoolvakanties

Inclusief:- kampeerplaatsen (met elektra, 4 amp.)
- sanitair:
2 wc's en 2 douches
- gezellige binnenruimte "Boer-en-Bont":
(met elektra, koelkast met diepvries en
gasstel 3-pits)
- parkeren

€ 875,€ 44,-

Weekeinden / midweken
€ 390,€ 20,-

€ 390,€ 22,-

meer p.p.

gebruik "Hooimijt" (reserveren) € 20,- (excl. eindschoonmaak, € 20,-)

Exclusief borg € 200,- (voor verrekening van toeristenbelasting, eindschoonmaak (€ 60,-) en eventuele schade);
toeristenbelasting € 1,55 p/p per nacht, bezoek i.o. € 3,50.
Prijzen feestdagen, -weekeinden en 4-daagseweek op aanvraag
Individueel kamperen op aanvraag (exclusief gebruik “Boer-en-Bont”!)
kampeermiddel inclusief 2 personen € 15,25 per nacht – exclusief toeristenbelasting
(alleen bij beschikbaarheid!)

