
Prijslijst 2021 (*) De Witte Burchten Ermelo,  bungalows 3, 6, 63 & 70
Seizoen/Vakantie Week

(vr.-vr.)
Weekend
(vr.-ma.)

Midweek
(ma.-vr.)

5 Jan. - 13 Feb. € 295,- € 190,- € 165,-
13 Feb. - 28 Feb. Voorjaarsvakantie € 320,- € 195,- € 175,-
28 Feb. - 2 April € 310,- € 195,- € 175,-
2 April - 7 Mei Pasen (**) - Meivakantie € 415,- € 315,- € 175,-
7 Mei - 21 Mei € 365,- € 240,- € 175,-

21 Mei - 11 Juni Pinksteren (**) € 415,- € 310,- € 210,-
11 Juni - 9 Juli Voorseizoen € 415,- € 310,- € 210,-

9 Juli - 20 Aug. Zomer € 505,- € 340,- € 290,-
20 Aug. - 17 Sept. € 385,- € 260,- € 205,-

17 Sept. - 22 Okt. Nazomer - Herfstvakantie € 360,- € 245,- € 205,-
22 Okt. - 17 Dec. € 295,- € 195,- € 170,-
17 Dec. - 3 Jan. (2022) Kerst òf Oud & Nieuw € 505,- n.v.t. n.v.t.

2 weken arrangement  Kerst én Oud & Nieuw € 840,- n.v.t. n.v.t.

Periode

Telefoon 020 -6104699
Mobiel 06 - 12309886
Email g.worm1@upcmail.nl

Bungalowpark "De Witte Burchten"
Eendenparkweg 45A
Ermelo

Alle prijzen zijn incl. BTW, toeristenbelasting en reserveringskosten. Internet in de bungalows aanwezig (gratis). In de periode juni, juli en augustus wordt voor 
energieverbruik € 5,50 per dag in rekening gebracht. Buiten deze periode € 7,00 per dag. Voor een gereserveerde bungalow wordt eenmalig € 40,- schoonmaakkosten 
in rekening gebracht. Administratiekosten bedragen € 20,- per boeking.
55+ korting is 15% op alle week prijzen. (Deze korting is niet van toepassing op weekend-, en midweekprijzen én niet van toepassing op de week-/ arrangementprijs 
tijdens "Kerst&Oud-Nieuw"-periode).
Wij zullen bij annulering wel de kosten doorberekenen en adviseren u daarom om een annuleringsverzekering af te sluiten. Deze annuleringsverzekering dient u binnen 
7 dagen na ontvangst van de bevestiging af te sluiten bij uw plaatselijke bank/verzekeringskantoor waar al uw verzekeringen lopen of bij een ANWB kantoor.

Bij reservering gewenste aantallen opgeven van:
- Bedlinnen á € 6,50 per persoon
- Handdoekenpakket á € 6,50 per persoon (2 handoeken + washandje p.p. ,incl. keukendoek/theedoek/werkdoek)

(*) Genoemde prijzen en arrangementen zijn alleen geldig voor onze eigen bungalows en niet voor het gehele park "De Witte Burchten".
(**)  Gedurende Paas- en Pinksterperiode is er sprake van "lang weekend-arrangement", dus aangepast huurperiodes ten opzichte van andere periodes: weekend vr.-di.  & midweek di.-vr.


