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De Lodge 

 
Kom binnen in de knusse Lodge en geniet van het geweldige uitzicht over het glooiende landschap. 
 
Heerlijk uitrusten op de veranda in de avondzon, of lekker in de schaduw onder de bomen. 
 
De Lodge is van alle gemakken voorzien, van keuken met combimagnetron, tot tv en radio en 
natuurlijk een gaskachel. 

 

                                    

De lodge beschikt over:  
 
*Een badkamer met wastafel, douche en toilet. 
*Een slaapkamer met een 2 persoonsbed. 
*Een slaapkamer met twee 1 persoonsbedden. 
*Een open keuken met 4 pits gastoestel, koelkast en combimagnetron. 

*Een radio en tv. 
*Een heerlijke zithoek met bankstel. 
*Een 4 persoons eethoek. 

*Een overdekte veranda. 
 
De lodge is geschikt voor 2 tot 3 volwassenen of 2 volwassenen en 2 kinderen. 
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Het Chalet 

Of u nou binnen of buiten bent , het mooie uitzicht over het glooiende landschap is prachtig. 
 
Het ruime Chalet bied u alle comfort om met 4 personen van een heerlijke vakantie te genieten. 

           
  
Het Chalet is voorzien van:  
 

*Een open keuken met 4 pits gasstel, koelkast en een magnetron. 
*Een 4 persoons eethoek. 
*Een ruime badkamer met wastafel, toilet en douche, een slaapkamer met een 2 persoonsbed en 
*een slaapkamer met twee 1 persoonsbedden. 
*Een ruime woonkamer met gaskachel, tv en een radio. 
*Een ruim terras met een prachtig uitzicht. 
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Het Chalet Diamant. 

De Diamant is eigenlijk meer een pareltje, voorzien van een ruime woonkamer, luxe keuken met 

koel/vries combinatie en vaatwasser, badkamer en twee ruime slaapkamers. 

De Diamant is voorzien van centrale verwarming en biedt een prachtig uitzicht over de landerijen. 

Let op de afbeeldingen zijn om een indruk te geven hoe de Diamant er uit ziet, deze zijn gemaakt 

bij de dealer en dus niet op onze camping. Een update volgt zodra de Diamant is geplaatst. 

        

                                                           

De Diamant is voorzien van:  
 
*Een badkamer met wastafel, douche en toilet. 
*Een slaapkamer met een 2 persoonsbed. 
*Een slaapkamer met twee 1 persoonsbedden. 

*Een open keuken met 4 pits gastoestel, koel/vries combinatie, vaatwasser en combimagnetron. 
*Een radio en tv. 
*Een heerlijke ruime zithoek. 
*Een 4 persoons eethoek. 
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Tarieven Chalets met ingang van 01-01-2021. 

Tarieven van 1 april tot 1 oktober op basis van 2 personen: van 9 juli t/m 10 september 

alleen verhuur van vrijdag tot vrijdag. 

  Hoogseizoen van 1 april tot 1 oktober        Laagseizoen van 1 oktober tot 1 april 

Lodge  

Weekend   € 180,-     € 155,- 

Midweek        € 225,-     € 195,- 

Week    € 365,-     € 315,- 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Chalet 

Weekend   € 245,-     € 210,- 

Midweek   € 305,-     € 265,- 

Week    € 495,-     € 430,- 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Chalet Diamant  

Weekend   € 285,-     € 245,- 

Midweek   € 355,-     € 305,- 

Week    € 575,-     € 495,- 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Ieder persoon extra per persoon per nacht       € 10,- 

Vertrek voor 10:00 uur. 
 
Aankomst op maandag of vrijdag vanaf 14:00 uur tot 20.00 uur. 
Er is geen bed, bad of keukenlinnen aanwezig! 

In de Lodge, Chalet en Chalet Diamant mogen geen huisdieren en er mag binnen niet 

gerookt worden! 
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