Prijzen Vakantieverblijf 2023
pension
Hoogseizoen : 31/3-16/04 en 01/07-01/10
Vol pension
Half pension driegangenmenu
half pension lunch
Kamer met ontbijt

3 tot 12 jaar

12 tot 16 jaar

+ 16 jaar

€ 36,10
€ 33,50
€ 30,20
€ 22,80

€ 37,10
€ 34,30
€ 31,30
€ 23,90

€ 40,20
€ 37,70
€ 35,50
€ 27,40

Tussenseizoen : 01/01-03/01, 17/2-30/3, 17/04-30/06, 01/10-05/11 en 22/12-31/12
Vol pension
Half pension driegangenmenu
half pension lunch
Kamer met ontbijt

3 tot 12 jaar

12 tot 16 jaar

+ 16 jaar

€ 34,20
€ 31,10
€ 28,20
€ 21,10

€ 34,90
€ 31,80
€ 29,10
€ 22,00

€ 38,50
€ 34,60
€ 32,90
€ 25,30

Laagseizoen : 04/01-16/02 en 06/11-21/12
Vol pension
Half pension driegangenmenu
half pension lunch
Kamer met ontbijt

3 tot 12 jaar

12 tot 16 jaar

+ 16 jaar

€ 32,80
€ 29,40
€ 26,90
€ 19,50

€ 33,60
€ 30,10
€ 28,20
€ 20,60

€ 36,70
€ 32,50
€ 29,90
€ 23,70

Erkende jeugdverenigingen genieten een korting van 5% op bovenvermelde prijzen
Deze prijzen zijn inclusief

Verplichtingen

Prijzen Vakantieverblijf 2021/ pension

- Alle hierboven vermelde prijzen zijn per persoon per nacht
- Aantal kamers à rato van het aantal deelnemers
- Voorziene maaltijden volgens gekozen formule
- Bij de maaltijden zijn standaard water, koffie, thee en melk voorzien
- Gebruik algemene sanitair
- Gebruik eetzaal
- Gebruik polyvalente zaal
- Energiekosten (gas, water elektriciteit)
- Poetsen van het volledige gebouw na vertrek
- BTW
- De minimumafname is 30 betalende personen
- Alle drank af te nemen van 't Pelterke
- Uiterlijk op het moment van aankomst dient een deelnemerslijst overhandigd te worden, die doorgegeven wordt aan de veiligheidsdiensten.
- Bij gebruik dient een kussensloop over het kussen getrokken te worden.
- Bij gebruik dient een hoeslaken over de matras gelegd te worden.
- De etensuren zijn als volgt : ontbijt 08.30u, middagmaal 12.30u en
avondmaal om 18.00u

Pag. 1 van 3

Verplichtingen

Info

- Op de dag van vertrek dienen alle slaapvertrekken om 10.00 u ontruimd
te zijn, tenzij schriftelijk andere afspraak.
- Voor vertrek dient alle afval in de daarvoor voorziene bakken te
worden gedeponeerd.
- Voor vertrek dient het hele gebouw geborsteld te zijn.
- Gebruikte lakenpakketten van 't Pelterke dienen verzameld te worden.
- Kinderen van 0 tot 3 jaar verblijven gratis indien er minumum 30 betalende
personen verblijven.
- De gasten dienen zelf te zorgen voor badhanddoeken, washandjes,
toiletgerief,…
- Indien een lakenpakket besteld wordt, wordt dat op de kamer
klaargelegd.
- Er is per persoon 1 kussen en 1 deken voorzien op de kamer.

Supplementen

- Slechts 1 overnachting : € 2,20 extra per persoon

Mogelijk extra af te nemen van 't Pelterke
Onderstaande prijzen zijn indicatief.

Extra kamer
Extra lokaal/vergaderzaal
Extra grote zaal (zonder keuken)
Extra grote zaal (zonder keuken)
Extra kleine zaal (zonder keuken)
Extra kleine zaal (zonder keuken)
Gebruik keuken kleine zaal kookkampen
Lakenpakket

Prijzen Vakantieverblijf 2021/ pension

Aangerekend per

Eenheidsprijs

Nacht
Dagdeel
Eerste dag
Extra dag
Eerste dag
Extra dag
Per dag
Pakket

18,50 €
8,50 €
70,00 €
50,00 €
55,00 €
45,00 €
65,00 €
4,60 €
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Extra mogelijkheden in de nabije omgeving van het 't Pelterke
- Het binnengebied van 't Pelterke is volledig verkeersvrij waardoor het uiterst geschikt is voor groepen
met kinderen.
- In het binnengebied van 't Pelterke bevindt zich de gemeentelijke speeltuin.
- 't Pelterke beschikt over weiden voor sport en spel waarvan tijdens het verblijf gebruik kan gemaakt
worden.
- Er zijn mogelijkheden tot het afhuren van het cultureel centrum met tal van mogelijkheden voor
muziekgroepen, zowel zang als instrument.
- Er is aangrenzend een repetitieruimte met een aparte ruimte voor fanfaregroepen en bandjes. Deze
repetitieruimte is voorzien van de nodige technische materialen voor zowel hobby- als professionele
groepen.
- Er is aangrenzend een sporthal gelegen met allerhande mogelijkheden voor extra zalen voor dans,
gevechtssporten (aanpasbaar voor turnverenigingen).
- Op ongeveer 2 km afstand van 't Pelterke bevindt zich het gemeentelijke zwembad met o.a.een
competitiebad, kinderbad, golfbad, stroomversnelling, ijsberenbad, bubbelbad en sauna's.
- Op ongeveer 2,5 km afstand bevindt zich het gemeentepark met speelweiden en bossen.
- In combinatie met het bivakhuis kunnen er tot 172 overnachtingen gelijktijdig plaatsvinden in
't Pelterke.

Wij helpen u graag m.b.t. vragen over het bovenvermelde
of andere zaken die uw verblijf een meerwaarde kunnen
geven of vergemakkelijken.

E-mail : info@pelterke.be

Prijzen Vakantieverblijf 2021/ pension

Tel: 0032 (0)11/64 14 65
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