Huren

Huurprijzen voor chalets

Van alle gemakken voorzien!
Houdt u van een zéér comfortabele vakantie, waarbij het u
aan niets ontbreekt? Bent u dol op kamperen, maar heeft
u graag dezelfde luxe als thuis? Daarvoor hebben Hotel
Restaurant Nederheide en Landgoed Nederheide enkele
bijzondere plekken te huur. Boek bijvoorbeeld een luxe
vakantiechalet of geniet in een luxe hotelkamer.

Periode

Week

Midweek of
weekend

8 Jan. t/m 30 Maart

€ 450

€ 235

31 Maart t/m 6 Mei
7 Mei t/m 29 Juni
30 Juni t/m 20 Juli

€ 550
€ 550
€ 550

€ 350
€ 350
€ 350

21 Juli t/m 26 Aug.

€ 620

€ 400

27 Aug. t/m 2 Sep.

€ 550

€ 350

3 Sep. t/m 12 Okt.
13 Okt. t/m 4 Nov.

€ 576
€ 495

€ 298
€ 330

5 Nov. t/m 21 Dec.

€ 430

€ 260

22 Dec. t/m 4 Jan.

€ 513

€ 330

Prijzen zijn inclusief btw, schoonmaakkosten en gebruik van
gas, elektriciteit en water.
Dit tarief is exclusief toeristenbelasting à € 1,25 p.p.p.n.,
linnenpakket á € 10,00 p.p. en reserveringskosten à € 5,00
per reservering.

Luxe chalets – Landgoed Nederheide
Op een mooi plekje in ons park staan twee luxe chalets
voor verhuur. De chalets zijn vrijstaand, ruim opgezet en
voorzien van een buitenterras. In de chalets vindt u een
gezellige living met flatscreen-televisie, een compleet
ingerichte keuken en badkamer met douche, toilet en
wastafel. Daarnaast zijn er twee slaapkamers, waarvan een
met
tweepersoonsbed
en
een
met
twee
eenpersoonsbedden. De chalets zijn centraal verwarmd en
toegankelijk voor rolstoelgebruikers. Gasten maken gratis
gebruik van het verwarmd binnenzwembad van Hotel
Restaurant Nederheide. Tot slot is er gratis wifi
beschikbaar. Huisdieren en roken zijn niet toegestaan.

Lang verblijf in chalets
Voor lang verblijf in de chalets (Maximaal voor 1
maand) gelden speciale tarieven. Neem contact op voor
meer informatie en beschikbaarheid.

Aankomst en vertrek
•

Week

aankomst op vrijdag na 15.00 uur
vertrek op vrijdag vóór 11.00 uur
• Midweek
aankomst op maandag na 15.00 uur
vertrek op vrijdag vóór 11.00 uur
• Weekend aankomst op vrijdag na 15.00 uur
vertrek op maandag vóór 11.00 uur
Wilt u een chalet huren, maar wijkt de periode af van een
week, midweek of weekend? Informeer bij ons naar de
mogelijkheden.

Luxe Suites – Hotel Nederheide
Bij Hotel Nederheide kunt u heerlijk overnachten in een
van de 6 luxe tweepersoons Suites. Of u kiest voor de extra
ruime Grand Suite, met overweldigend uitzicht op het
water en de omliggende natuur.
Meer informatie en prijzen: www.hotelnederheide.nl
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