Laagseizoen
TARIEVEN KAMERS 2019

Hoogseizoen

Mei - Juni - Sept - Okt

Jul - Aug

2 personen

3 personen

Maandag t/m zondag

€ 50,00-

€ 70,00-

Maandag t/m zondag

-

-

2 personen

3 personen
-

€ 55,00-

€ 75,00-

Tarieven zijn per kamer per nacht, bij een verblijf in een twee- tot drie persoonskamer (twin)
Bij verblijf door 1 persoon geldt de prijs van een tweepersoons verblijf.
Natuurcamp-inn Tisza-To is gesloten van November t/m April
Laagseizoen
TARIEVEN CAMPERS & CARAVANS 2019

Hoogseizoen

Mei - Juni - Sept - Okt

Jul - Aug

zo-ma-di-wo-do

vr-za

zo-ma-di-wo-do

vr-za

1-2-3 nachten

€ 22,50-

€ 25,00-

€ 25,00-

€ 27,50-

4-5-6 nachten

€ 20,00-

€ 22,50-

€ 22,50-

€ 25,00-

7 of meer nachten

€ 17,50-

€ 20,00-

Tarieven zijn per camper / caravan per nacht voor max. 2 personen, elektriciteit en gebruik van douche / toilet inbegrepen
Supplement extra persoon: € 5 per nacht
Laagseizoen
TARIEVEN TENTEN 2019

Hoogseizoen

Mei - Juni - Sept - Okt

Jul - Aug

zo-ma-di-wo-do

vr-za

zo-ma-di-wo-do

vr-za

1-2-3 nachten

€ 15,00-

€ 17,50-

€ 17,50-

€ 20,00-

4-5-6 nachten

€ 12,50-

€ 15,00-

€ 15,00-

€ 17,50-

7 of meer nachten

€ 10,00-

€ 12,50-

Tarieven zijn per tent per nacht voor max. 2 personen, elektriciteit en gebruik van douche / toilet inbegrepen
Supplement extra persoon: € 4 per nacht
OPTIONEEL BIJ TE BOEKEN (vooraf / ter plaatse)

1 persoon

Dagvers ontbijt

2 personen

3 personen

4 personen

€ 6,00-

Traditionele Hongaarse goulash rond het kampvuur

€ 6,00-

Hotstone massage - 2u00

€ 30,00-

Voetreflexmassage - 1u00

€ 20,00-

Full body massage - 1u30

€ 25,00-

APS therapie (elektronische pijnbestrijding) - 0u30

€ 20,00-

Fietsverhuur (extern) - per dag (kan ook per uur)

ong. € 10,00

Infraroodsauna - per 0u30 (min./max. 2 personen)

€ 5,00Tarieven zijn per persoon
Betalen / Annuleren

Aankomst binnen 1 week na reserveren:
U betaalt bij aankomst voor het volledige verblijf.
Annuleert u uw reservering of arriveert u niet, dan ontvangt u een factuur voor het totaalbedrag van de reservering.
Aankomst vanaf 8 of meer dagen na reserveren:
Nadat u uw reservering heeft gemaakt, ontvangt u van ons een e-mail met het verzoek om het totaalbedrag naar ons
over te schrijven.

Annuleren is niet mogelijk. De volledige reservering zal worden aangerekend.
Eventuele transactiekosten zijn op rekening van de gast(en).
Voorwaarden
Vermelde tarieven zijn enkel van toepassing op rechtstreeks gemaakte reserveringen en onder voorbehoud van wijzigingen.
Tarieven zijn inclusief BTW en exlusief toeristenbelasting (a 1,50 per persoon per nacht) en ontbijt (6,00 per persoon).
Alle extra's (optioneel) worden in overleg en op basis van beschikbaarheid gepland.
Van november tot en met april zijn wij gesloten.
Naast bovenstaande voorwaarden zijn ook onze algemene voorwaarden van kracht.

