Lodges
Kamperen in een lodge
Op een prachtige centrale locatie in ons park vindt u lodges voor twee en vier personen.
persone
sonen.
Onze lodges zijn per nacht te boeken en dus ook ideaal als trekkershut. Compleet ingericht
ing
ngericht
met een comfortabel bed, keukenblok en koelkast. En op de gedeeltelijk overdekte
verdekte
ekte veranda
zit u lekker in de buitenlucht. Dat is genieten!

De voordelen op een rij:
• Dicht bij het recreatiecomplex en de zwemvijver.
• Uitgerust wakker worden op een comfortabel bed.
• Compleet met keukenblok (geen kookgelegenheid) met koelkast,
waterkoker en ontbijtservies.
• Ontbijtservice bij te boeken in weekend en hoogseizoen.
• Te boeken per nacht, dus ook ideaal als trekkershut.
• Geen schoonmaakkosten als u de lodge weer netjes achterlaat.
• Aankomst vanaf 15.00 uur, vertrek voor 11.00 uur.

Huurprijzen voor lodges*
Periode

2-persoonslodge

4-persoonslodge

1 jan. tot 12 mei

€ 45,00

€ 55,00

12 mei tot 24 mei

€ 55,00

€ 65,00

24 mei tot 10 juli

€ 45,00

€ 55,00

10 juli tot 28 aug.

€ 55,00

€ 65,00

28 aug. tot 31 dec.

€ 45,00

€ 55,00

*Prijzen zijn per lodge per nacht, inclusief btw en gebruik van gas en elektriciteit. Dit tarief is exclusief toeristenbelasting
(€ 1,40 p.p.p.n.), € 5,00 reserveringskosten, en lakenpakket à € 5,00 per persoon. Handdoeken brengt u zelf mee.

Huren
Van alle gemakken voorzien!
kamperen, maar heeft u graag dezelfde luxe als thuis? Daarvoor heeft Naturistisch Recreatiepark
Elsendorp enkele bijzondere plekken te huur. Boek bijvoorbeeld een luxe vakantiechalet of huur een
compleet ingerichte safaritent.

Luxe chalets
Op mooie locaties van ons park staan luxe chalets voor verhuur. U kunt kiezen uit chalets voor twee
personen of vijf personen. Alle chalets zijn vrijstaand, ruim opgezet en voorzien van een buitenterras.
In de chalets vindt u een gezellige living met t.v., een compleet ingerichte keuken en badkamer. In de
vijf-persoons-chalet zijn twee slaapkamers, één met een tweepersoons bed (140x200) men één met
stapelbed en een los bed. (in de twee-persoons-chalet is één slaapkamer) De chalets zijn centraal
verwarmd en toegankelijk voor rolstoelgebruikers. Tot slot is er gratis wifi beschikbaar. Huisdieren zijn
niet toegestaan.
U hoeft geen beddengoed mee te brengen; bij uw reservering boekt u meteen een lakenpakket.
Dit is inclusief dekbedden, kussens en lakens, maar exclusief handdoeken. Het lakenpakket wordt
per persoon geboekt.

