Fiets-, wandel-, strandvakantie
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Familiehotel aan de duinen in natuurgebied,
op 5 min. lopen van strand en zee.
★ Gratis eigen fietsenstalling en parkeerplaats. ★ Fietsen verhuur op 350 meter. ★ Historisch centrum
Middelburg op 7 km. ★ Mooie fietsroute langs de duinen, Zoutelande, Domburg en Vlissingen.
★ Wandelpaden over en onderlangs de duinen en strand. ★ Historisch Middelburg.
Als u een hotel boekt op een boekingssite zoals Booking.com, Hotels.nl, HRS, Hotels.de en anderen
moeten wij hoge provisie betalen. Dit kan oplopen tot 12% en meer. U kunt geld besparen door direct
op onze website www.dewijdelanden.nl te boeken. Hoteliers.com mailt u de bevestiging met de prijs
die op onze website vermeld staat.

Éénpersoonskamer type “A” op de eerste verdieping (één trap op). Badkamer met WC, douche en wastafel. Bureau met telefoon, koelkast, waterkoker en flatscreen TV. Kledingkast met een kluisje. In het hoofdgebouw met lounge, receptie en eetzaal met buffet. “Deze kamers zijn alleen telefonisch te boeken”
Eénpersoons
kamer, logies
en ontbijt

Van 19 april tot 1 juli
e 59,00 per nacht
Week -5% = e 390,00

Van 1 juli tot 26 augustus Van 26 augustus tot eind oktober
e 61,50 per nacht
e 59,00 per nacht
Week -5% = e 409,00
Week -5% = e 390,00

Tweepersoons Tuinkamer standaard “B” met zicht op de duinen (150 meter). Met badkamer met WC,
douche en wastafel. Bureau met telefoon, koelkast, waterkoker en TV. Kledingkast met kluisje. Voor de
kamer een eigen overdekt terrasje met zitje met zicht op de duinen.
Twee persoons
kamer, logies
en ontbijt

Van 19 april tot 1 juli
e 105,00 per nacht
Week -5% = e 696,00

Van 1 juli tot 26 augustus Van 26 augustus tot eind oktober
e 110,00 per nacht
e 105,00 per nacht
Week -5% = e 730,00
Week -5% = e 696,00

Tweepersoons Tuinkamer standaard “C1” en “C2” aanhet centrale terras met de kamers tegen over
elkaar. C1 met de morgenzon, C2 met de middagzon en zonnescherm. Met badkamer met WC,
douche en wastafel. Bureau met telefoon, koelkast, waterkoker en TV. Kledingkast met kluisje.
Voor de kamer een eigen terrasje met zitje.
Twee persoons
kamer, logies
en ontbijt

Van 19 april tot 1 juli
e 97,50 per nacht
Week -5% = e 648,00

Van 1 juli tot 26 augustus Van 26 augustus tot eind oktober
e 103,00 per nacht
e 97,50 per nacht
Week -5% = e 685,00
Week -5% = e 648,00

Tweepersoons Comfortkamer/Studio’s type “D”. Badkamer met WC, regendouche, wastafel en föhn.
Kledingkast met kluisje. Bureau met telefoon, flatscreen TV. Kitchenette met koelkast, magnetron, waterkoker, koffiezetter, serviesgoed en bestek. De benedenkamers hebben een terrasje met een zitje, op de
eerste verdieping een balkon met een zitje.
Comfort “D”
logies en ontbijt

Van 19 april tot 1 juli
e 130 per nacht
Week -5% = e 865,00

Van 1 juli tot 26 augustus Van 26 augustus tot eind oktober
e 139,00 per nacht
e 130,00 per nacht
Week -5% = e 928,00
Week -5% = e 865,00

Familiekamers “E”: Ouder-slaapkamer met bureau met flatscreen TV, telefoon en koelkast.
Kledingkast met kluisje en een extra tafel met stoelen. Naast de ouder-slaapkamer is een kinder-slaapkamer met een groot stapelbed. Een badkemer met WC, regendouche, badkamermeubel
en Föhn. Voor deze kamers is een terrasje met een zitje. “Deze kamers zijn alleen telefonisch te boeken”
Familiekamer “E”,
logies en ontbijt

Van 19 april tot 1 juli
per nacht
3 pers. e 130,00
4 pers. e 150,00

Van 1 juli tot 26 augustus Van 26 augustus tot eind oktober
per nacht
per nacht
3 pers. e 147,00
3 pers. e 130,00
4 pers. e 168,00
4 pers. e 150,00

