Chalet 179
Zeer gezellig, knus en mooi gerenoveerd chalet in de nabijheid van alle faciliteiten van Maaspark De
Lithse Ham. De ruime en gezellige woonkamer is voorzien van een gaskachel en een zit- en eethoek.
Het chalet
beschikt over een gezellig terras met een ruim uitzicht. Het chalet beschikt over twee
slaapkamers, waarvan de eerste voorzien is van een ruim 2-persoonsbed, en een kledingkast, die
dient als handige opbergruimte. De tweede slaapkamer is voorzien twee eenpersoonsbedden. De
badkamer is voorzien van een toilet, douche en wasbak. Het kavel beschikt over een eigen parkeergelegenheid, waar u één auto kunt parkeren.
Huisdieren in overleg toegestaan.
Weekend (vrij – ma)
Midweek (ma – vrij)
Week (ma – ma, vrij – vrij)

€ 335,00, exclusief bijkomende kosten
€ 335,00, exclusief bijkomende kosten
€ 495,00, exclusief bijkomende kosten

Prijzen zijn onder voorbehoud. Voor de exacte prijzen, gelieve even contact met ons op te nemen.

Exclusief bijkomende kosten
Schoonmaakkosten (zonder huisdier)
€ 45,00
Schoonmaakkosten (met huisdier)
€ 60,00
Toeslag per huisdier per boeking
€ 15,00
Reserveringskosten
€ 8,50
Borgsom chalet/accommodatie
€ 100,00 (deze ontvangt u nadien per bank retour)
Borgsom slagboompas/poortpas
€ 35,00 (deze ontvangt u nadien per bank retour)
Toeristenbelasting, per persoon per nacht
€
1,10
(inwoners van de Gemeente Oss zijn vrijgesteld van het betalen van toeristenbelasting).
Meer informatie? Gelieve contact op te nemen via info@chaletsdelithseham.nl of +31 (0)412-481405.

Voor meer informatie over dit chalet, kunt u via onderstaande gegevens contact met ons opnemen.
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* 0412-481405 * www.chaletsdelithseham.nl * info@chaletsdelithseham.nl *
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