
 Comfort Villa  't Genoegen 2020

  Aankomst op zaterdag (week)  of maandag (midweek)

            tot 4 personen*
    

midweek week
04/01 - 15/02   595 695
15/02 - 02/03 krokusvakantie  645 795
02/03 - 25/04 Paasdagen zie Speciale perioden  595 695
25/04 - 04/05 mei vakantie  645 795
04/05 - 04/ 07 Pinkster/hemelvaart zie Speciale perioden 595 695
04/07 - 05/09 zomervakantie  675 795
05/09 - 10/10   595 695
10/10 - 24/10 herfstvakantie  645 795     In Comfort Villa 't Genoegen staat een 

24/10 - 19/12  595 695       infra-rood-sauna met licht-therapie.

19/12 - 04/01 kerstvakantie Zie 'speciale perioden' Deze is voor u als gast gratis beschikbaar
        tijdens uw verblijf 

Speciale perioden.   
11/04 - 14/04          3 nachten Pasen           weekeinde 715  
14/04 - 18/04          4     ,, Pasen           midweek erna 625
11/04 - 18/04          7     ,, Pasen           week 795
20/05 - 24/05          4     ,, Hemelvaart 715 Verplichte bijkomende kosten
30/05 - 02/06          3     ,, Pinkster       weekeinde 715    bed-, bad- en keukenlinnen/pp/verblijf  €   12,50
02/06 - 06/06          4     ,, Pinkster       midweek erna 625    bijdrage in eindschoonmaak                    €   50,00
30/05 - 02/06          7     ,,    Pinkster       week 795    borg                                                            € 150,00

Kerst/Nieuwjaar: alleen een week, resp. vanaf 21/12 cq 28/12 795  

Overig:
Huisdieren : € 35 per huisdier per verblijf. Bench gewenst, in overleg
Douche-stoel en/of toiletstoel (€ 10/verblijf). Sta-op-stoel (€ 90/verblijf) wordt op verzoek via Medipoint geregeld
*Extra bed voor een kind tot 12 jr: € 100 per verblijf (slechts 1 bed na aanvraag mogelijk)
Kinderbox,  kinderstoel of reisbedje beschikbaar à resp. € 10/verblijf
Wasmachine: een wasje wordt gratis voor u gedaan, incl. drogen
  
midweek,  4 nachten aankomst maandag vanaf 12.00 uur, vertrek vrijdag 12.00 uur
week,        7 nachten aankomst zaterdag  vanaf 10.00 uur, vertrek zaterdag 10.00 uur

                                                                                               Overige verblijf-opties op aanvraag.

 

de feestdagen op 

 

Andere opties rond 

aanvraag



Wellness Villa De Schoppe   2020

  tot 4 personen*
                      incl.  onbeperkt wellness**

Gebruik van de wellness is exclusief en 
  weekend midweek week en geheel prive voor uw eigen

04/01 - 14/02  893 967 1395 gezelschap gedurende uw verblijf
14/02 - 02/03 krokusvakantie 946 1094 1507
02/03 - 24/04 Paasdagen zie Speciale perioden 893 967 1395 **Wellness assortiment bestaat uit:
24/04 - 04/05 meivakantie 946 1094 1507     verwarmd binnenzwembad op 31,50 C

04/05 - 03/ 07 Pinksterdagen zie Speciale perioden 893 967 1395     infrarood sauna

03/07 - 04/09 zomervakantie 989 1126 1543     4 pers. jacuzzi

04/09 - 09/10  893 967 1395     Finse sauna met ligweide

09/10 - 23/10 herfstvakantie 946 1094 1507     zonnebank

23/10 - 21/12 893 967 1395
21/12 - 04/01 kerstvakantie Zie 'speciale perioden' Verder beschikt u over:

  #   een vrijstaand pand voor u alleen

Speciale perioden.  #   complete luxe keuken

10/04 - 14/04          4 nachten Pasen           weekend 1166 #   overal natuursteen met vloerverwarming

10/04 - 17/04          7     ,, Pasen          week 1543 #   speksteenkachel als gezellig warmtepunt

14/04 - 17/04          3     ,, Pasen           midweek 845 #   gratis Wifi en TV

20/05 - 24/05          4     ,, Hemelvaart 1166 #   comfortabele bedden met luxe bedlinnen

29/05 - 02/06          4     ,, Pinkster       weekend 1166 #   perfect zitcomfort in lounge ruimte

29/05 - 05/06          7     ,, Pinkster       week 1543 #   grote tafel om te eten, kaarten of kletsen

02/06 - 05/06          3     ,, Pinkster       midweek 845 #   ca 2 ha. natuurgebied voor onze gasten privé

Kerst/Nieuwjaar: alleen een week, resp. vanaf 21/12 cq 28/12 1543 #        en vooral: RUIMTE, RUST en PRIVACY
 

Huisdieren : per huisdier per verblijf € 35. Bench gewenst, in overleg  Verplichte bijkomende kosten
*Extra bed voor een kind: € 100,00 per verblijf (slechts 1 bed na aanvraag mogelijk)     bed-, bad- en keukenlinnen/pp/verblijf    € 12,50
Kinderbox,  kinderstoel of reisbedje beschikbaar à resp. € 10/verblijf     bijdrage in eindschoonmaak                     € 100    
Wasmachine: een wasje wordt gratis voor u gedaan, incl. drogen    borg                                                             € 250 
weekend,  3 nachten aankomst vrijdag vanaf 16.00 uur, vertrek maandag 10.00 uur
midweek,  4 nachten aankomst maandag vanaf 16.00 uur, vertrek vrijdag 10.00 uur
week,        7 nachten aankomst vrijdag of maandag vanaf 16.00 uur, vertrek maandag of vrijdag 10.00 uur

  Overige verblijf-opties op aanvraag.

Andere opties

rond de feestdagen

 

op aanvraag

Prijzen inclusief:




