Vakantiewoningen 't Ysvogeltje, Pesaken 4a, 6271 PB Gulpen tel.043-4501335
www.ysvogeltje.nl
Huurprijzen *
van
vr. 26-10-2018
vr. 21-12-2018
vr. 04-01-2019

2018
tot
vr. 21-12-2018
vr. 04-01-2019 Kerstvakantie
vr. 11-01-2019

Roodborstje **
Boerenzwaluw **
Koolmeesje **
Steenuiltje **
weekend/
week midweek
264
179
399
259
264
179

De gegevens voor 2019 vindt u op de lijst met huurprijzen voor 2019!

Bijkomende kosten zijn:
- Toeristenbelasting vanaf 14 jaar

€

Afhankelijk van uw wensen kunt u kiezen voor:
- Beddengoed
€
- Eindschoonmaak
€
- Huisdieren (in overleg)
€
- Paard (in overleg)
€
- Max. 1 persoon extra per woning

1,35 per persoon per nacht

8,25
37,50
4,00
10,00
10% van de huur

(tarief 2018)

per set (bedden worden voor u opgemaakt!)
per woning (verplicht tijdens schoolvakanties/feestdagen)***
per dier per nacht (max. 2)
per dier per nacht (incl. hooi en stro)

(min. € 15,90 max. € 49,90 excl.
toeristenbelasting en al dan niet beddengoed)

Onze prijzen zijn inclusief:
- Gas, elektriciteit en water
- Kindermeubilair op aanvraag
- WIFI
Wetenswaardigheden:
- wisseldagen zijn vrijdag en maandag (afwijkende periodes op aanvraag)
- Aankomst na 16.00 uur (wilt u even doorgeven, wanneer u na 20.00 uur aankomt)
- Vertrek voor 10.00 uur
- De waarborg bedraagt € 50,- (te retourneren bij vertrek)
- Hand- en theedoeken zelf meenemen
- Wij berekenen geen boekingskosten
- De aanbetaling bedraagt 50% van de huursom all in
- Bij annulering binnen een maand voor de aankomstdatum wordt de aanbetaling niet gerestitueerd
- U kunt, direct na boeking, bij uw assurantie-adviseur een annuleringsverzekering afsluiten
- De prijzen zijn in € incl B.T.W.

* Niet vermelde periodes of afwijkende aankomst- of vertrekdata op aanvraag onder tel. 043-4501335.
** In vakantiewoning het Ysvogeltje staat 1 tweepersoonsbed en 4 eenpersoonsbedden.
In het Roodborstje, de Boerenzwaluw, het Koolmeesje en het Steenuiltje staan uitsluitend eenpersoonsbedden.
Onderlakens zijn altijd aanwezig.
*** Vakanties en feestdagen:
Voorjaarsvakantie vr 16-02-2018 t/m vr 02-03-2018; Pasen vr 30-03-2018 t/m di 03-04-2018; Meivakantie vr 27-04-2018 t/m ma 07-05-2018;
Hemelvaart wo 09-05-2018 t/m ma 14-05-2018; Pinksteren vr 18-05-2018 t/m di 22-05-2018; Zomervakantie vr 06-07-2018 t/m vr 31-08-2018;
Herfstvakantie vr 12-10-2018 t/m vr 26-10-2018; Kerstvakantie vr 21-12-2018 t/m vr 04-01-2019

