Weekend arrangement
We ontvangen u op vrijdagmiddag vanaf ca. 14:00 uur en u heeft de beschikking over uw
lodge tot zondag avond. Verlenging is mogelijk, zie onderstaand de tarieven voor een
weekend of lang weekend (t/m maandag).
Wilt u graag een midweek of langer verblijven op Nieuw Allardsoog?
Dat kan! Bel of mail ons voor prijzen en beschikbaarheid.
Tarieven 2017
Weekend

Lang weekend

Apr – Okt

€ 1565,-

€ 1760,-

Nov – Mrt

€ 1310,-

€ 1490,-

Kerst

22 dec – 27 dec

Op aanvraag

Oud en Nieuw

30 dec – 2 jan

Vol geboekt

Feestdagen

Naast de prijs per lodge berekenen we € 19,50 per persoon voor:


Tweepersoons kamers met opgemaakte bedden



Handdoekenset en keukenlinnen



Energiekosten



Schoonmaakkosten (u dient alles veegschoon achter te laten en
o.a. de keuken ‘spic en span’)



Toeristenbelasting
Tarieven 2018
Weekend

Lang weekend

Apr – Okt

€ 1645,-

€ 1845,-

Nov – Mrt

€ 1375,-

€ 1565,-

Feestdagen
Pasen

30 mrt – 2 april

€ 2045,-

Hemelvaart

09 mei – 14 mei

Vol geboekt

Pinksteren

18 mei – 21 mei

€ 2255,-

Kerst

24 dec – 27 dec

Op aanvraag

Oud en Nieuw

28 dec – 2 jan

Op aanvraag

Naast de prijs per lodge berekenen we € 19,50 per persoon voor:


Tweepersoons kamers met opgemaakte bedden



Handdoekenset en keukenlinnen



Energiekosten



Schoonmaakkosten (u dient alles veegschoon achter te laten en
o.a. de keuken ‘spic en span’)



Toeristenbelasting
Verzorgde arrangementen
Maak uw verblijf lekker en gemakkelijk met een ontbijt en/of diner uit de keuken van Nieuw
Allardsoog. Onze koks brengen de maaltijden in mooie schalen en manden bij uw lodge of op
uw terras. Veelal wordt gebruik gemaakt van het sterarrangement, het hele weekend verzorgd
voor €42,00 per persoon. Heeft u gekozen voor zelfverzorging maar wilt u toch nog iets
betrekken uit de keuken van ons restaurant, dan kunt u de items los bestellen. Alle suggesties
vindt u hier: smakelijk eten in uw lodge, of bel ons voor de mogelijkheden.
Sterarrangement – €42,00 per persoon



Fries ontbijt op zaterdag en zondag



Een 3-gangen diner buffet met gerechten van het seizoen en biologische streekproducten



Koffie en thee voorzieningen
Dranken
Het is uiteraard toegestaan eigen dranken mee te brengen. U kunt ook kiezen voor een goed
gevulde koelkast met een standaard assortiment aan spa, cola, jus d’orange, jupiler bier, wijn,
beerenburg en jenever (drankjes zijn op nacalculatie). Voor bier van het vat kan een tap
gereserveerd worden.

