Kategori 2 – 3 - 4

Hyttepriser 2018
PR. NAT incl. 25 % moms

Lavsæson

Inklusiv 2 personer
Kategori 2

Højsæson

25.03. – 09.05.
21.05. – 30.06.
11.08. – 16.09.

09.05. – 21.05
30.06. – 11.08.

DKK 395

DKK 485

DKK 495

DKK 585

(Max. 3 personer)

Kategori 3
(Max. 3 personer)

Weekend Mandag-fredag

Kategori 4
(Max. 4 personer)

DKK 695

DKK 595

DKK 735

Priserne er inklusiv 2 personer. Ved overnatning af flere end 2 personer, betales ekstra DKK 100 pr.
person pr. nat. Hund DKK 50,- pr. nat. Alle hytter er ikke-ryger hytter.
I Kr. Himmelfartsferien og Pinsen udlejes hytterne ikke for en enkelt overnatning.
I perioden den 30. juni – 14. august udlejes kategori 4 hytterne primært kun fra 1) lørdag – lørdag,
2) lørdag – tirsdag eller 3) tirsdag – lørdag.
Slutrengøring DKK 150,- er obligatorisk i kategori 4 hytterne i højsæsonen
Slutrengøring DKK 150,- er obligatorisk i alle hytter, såfremt der har været husdyr i hytten.
og kan udenfor højsæsonen tilkøbes for DKK 150,-.
El- og vandforbrug er indeholdt i priserne.
Enkeltnats tillæg DKK 100,-.
Hytterne er til disposition fra kl. 15:00 – 20:00 på ankomstdagen og skal forlades senest kl. 12:00
på afrejsedagen.
Husk selv at medbringe sengelinned (dyne- og pudebetræk samt lagen).
Sengelinned med håndklæde kan lejes for DKK 80 pr. sæt.
El- og vandforbrug er inklusiv i priserne.
Beboere i hytter har fri adgang til swimmingpool i åbningstiden og gratis Wi-Fi.

Kategori 5 A

Hyttepriser 2018
PR. NAT incl. 25 % moms
Inklusiv 2 personer
Kategori 5A – 32 m2
(max. 5 personer)

Lavsæson
25.03. – 09.05.
21.05. - 30.06.
11.08 – 16.09.

Højsæson
09.05 – 21.05.
30.06. – 11.08.

Weekend søndag.-fredag

DKK 785

DKK 685

DKK 885

NB!
Priserne er inklusiv 2 personer.
Ved overnatning af flere end 2 personer, betales ekstra DKK 100 pr. person pr. nat.
Husdyr er ikke tilladt i kategori 5 A hytterne. Alle hytter er ikke-ryger hytter.
Fra den 30. juni – 14. august udlejes kategori 5 A luksushytterne kun fra 1) lørdag - lørdag,
2) lørdag - tirsdag eller 3) tirsdag - lørdag.
I Kr. Himmelfartsferien og Pinsen udlejes hytterne ikke for en enkelt overnatning.
Slutrengøring DKK 300,- er obligatorisk i kategori 5 A hytterne i højsæsonen
og kan udenfor højsæsonen tilkøbes for DKK 200,-.
El- og vandforbrug afregnes med DKK 35,- pr. overnatning.
Enkeltnats tillæg DKK 150,-.
I perioden 25. marts – 09. maj og fra den 14. august - 16. september gives rabat på leje af kategori
5 A luksushytter på valgfrie dage fra søndag – fredag.
Hytterne er til disposition fra kl. 15:00 – 20:00 på ankomstdagen og skal forlades senest kl. 12:00
på afrejsedagen.
Husk selv at medbringe sengelinned (dyne- og pudebetræk samt lagen).
Sengelinned med håndklæde kan lejes for DKK 80,- pr. sæt.
Alle beboere i hytter har fri adgang til swimmingpool i åbningstiden og gratis Wi-Fi.

