Hutten

Wat is er aanwezig in onze hutten?
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Blokhut 1
In de blokhut zijn 2 aparte slaapkamers aanwezig.
Beide kamers beschikken over een stapelbed voorzien van matrassen en
kussens (deze zijn voorzien van hoezen en slopen ter bescherming).
Voor de slaapkamers is er een aparte leefruimte met daarin een keukenblok met
2 kookpitjes, wasbak met kraan waar koud water uit komt, een koelkast en opbergruimte.
Ook is er een waterketel, 2 pannen, afvalemmer, bezem en stoffer & blik aanwezig.
Daarnaast is er een tafel met 4 stoelen en een kleine televisie.
Buiten bij de blokhut bevindt zich nog een tafel met 4 stoelen, 2 loungestoelen, een waslijn
en een picknickbank. De picknickbank staat op het gras voor de blokhut.
De blokhut is €55 per nacht en voor minimaal 2 nachten te reserveren.
Exclusief toeristenbelasting €1 p.p.p.n.
Hutten 1 & 2
In de hutten zijn 2 aparte ruimtes aanwezig.
1 ruimte is een ruime slaapkamer met 2 stapelbeden voorzien van matrassen en
kussens (deze zijn voorzien van hoezen en slopen ter bescherming). Max. 4 personen.
Verder nog wat opbergruimte, haakjes en een stoel.
Voor de slaapkamer is er een aparte leefruimte met daarin een keukenblok met
2 kookpitjes, wasbak met kraan waar koud water uit komt, koelkast en opbergruimte.
Ook is er een waterketel, 2 pannen, afvalemmer, een bezem, en stoffer & blik.
Natuurlijk is er ook een tafel met 4 zitplaatsen.
Buiten bij de blokhut bevindt zich nog een tafel met 4 stoelen, een waslijn en
een picknickbank. De picknickbank staat op het gras voor de blokhut.
Een hut is €50 per nacht en voor minimaal 2 nachten te reserveren.
Exclusief toeristenbelasting €1 p.p.p.n.
Wat moet u zelf meenemen?
Slaapzak, 1 persoons matrashoes, kussensloop, borden, bestek, kopjes,
theedoeken, handdoeken en eventueel afwasbenodigdheden.
Borden, kopjes en bestek is te leen voor €5,- per set en moet schoon teruggebracht
worden in de receptie. Dit kan bij aankomst gehuurd worden.
Waar staan de hutten?
De hutten 1 & 2 staan op een veldje bij de peercirkel samen
en blokhut 1 staat apart op een veldje bij de bramencirkel.
Alle hutten staan dichtbij een sanitair gebouw.
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Voor wie zijn de hutten?
Officieel voor reizigers die met de fiets reizen,
daarom is er ook geen parkeergelegenheid bij de hutten.
Natuurlijk is iedereen welkom en mag u altijd laden
en lossen bij de hutten.
Er kunnen maximaal 4 personen in een hut.
Hoe laat is in– en uitchecken?
U bent van harte welkom vanaf 15.00 en wij vragen u
weer de hut te verlaten voor 12.00.
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Lodges 1, 2 & 3
De Lodges staan op het achterveld tegenover het voetbalveld.
Een lodge heeft 2 slaapkamers, waarvan 1 kamer met 2 stapelbedden
en 1 kamer met 2 eenpersoons boxspringbedden. Max. 6 personen dus.
Ook is er een badkamer aanwezig met toilet & wc papier, wasbak en douche.
De keuken is voorzien van een koelkast, 4 kookpitten, afwasmachine, afwasborstel,
vaatdoekjes, magnetron, Senseo koffiezetapparaat, theedoeken, opbergruimte,
fluitketel, pannen, bestek, keukengerei, servies en 1 vaatwasblok per dag
Natuurlijk is er ook een eettafel met 6 stoelen aanwezig.
In het woongedeelte staat een kleine sofa, televisie en salontafel.
Buiten onder het afdak staat een loungeset en een schommelstoel.
Aankomst tijd is vanaf 15.00 en vertrektijd is voor 12.00
Wat moet je zelf meenemen?
Altijd zelf je handdoeken meenemen en je lievelingsknuffel ;)
De lodges zijn alleen voor alleenstaande, stellen of gezinnen.
Niet voor groepen, instellingen of bedrijven.

Prijzen

Laagseizoen

Hoogseizoen

Lang weekend vrij t/m ma

€275

€345

Midweek ma t/m vrij

€375

€465

Volle week vrij / vrij

€585

€735

Prijzen zijn inclusief Lakenpakket & eindschoonmaak
Bijkomende kosten
Toeristenbelasting
Nog in aanbouw

€1 p.p.p.n.

Hond (max. 2)
€20 per verblijf

