Prijzen 2020
Via home-away: (commissie home-away komt er nog overheen)
€ 120 p.n. excl. hoogseizoen
€ 100 p.n. laagseizoen
Dit zijn de prijzen die ingevuld moeten worden. Home-away zet daar dan nog de commissie
overheen. Die prijs zie je op homeaway.nl
Rechtstreeks (prijzen zijn incl. BTW en toeristenbelasting) op basis van 4 personen
€ 200,- voor 2 nachten laagseizoen
€ 240,- voor 2 nachten hoogseizoen
€ 300,- voor 3 nachten (lang weekend) laagseizoen
€ 360,- voor 3 nachten (lang weekend) hoogseizoen
€ 400,- voor 4 nachten (midweek) laagseizoen
€ 480,- voor 4 nachten (midweek) hoogseizoen
€ 700,- voor 7 nachten (week) laagseizoen
€ 840,- voor 7 nachten (week) hoogseizoen
Rechtstreeks (prijzen zijn incl. BTW en toeristenbelasting) op basis van 2 personen
€ 140,- voor 2 nachten laagseizoen
€ 160,- voor 2 nachten hoogseizoen
€ 210,- voor 3 nachten (lang weekend) laagseizoen
€ 240,- voor 3 nachten (lang weekend) hoogseizoen
€ 280,- voor 4 nachten (midweek) laagseizoen
€ 320,- voor 4 nachten (midweek) hoogseizoen
€ 490,- voor 7 nachten (week) laagseizoen
€ 560,- voor 7 nachten (week) hoogseizoen
2 personen laagseizoen € 70,- per nacht
2 personen hoogseizoen € 80,- per nacht
4 personen laagseizoen € 100,- per nacht
4 personen hoogseizoen € 120,- per nacht
Booking.com (incl. BTW, excl toeristenbelasting)
€ 75,- per nacht laagseizoen 2 personen
€ 84,- per nacht hoogseizoen 2 personen
€ 115,00 Per nacht laagseizoen 4 personen
€ 135,00 Per nacht hoogseizoen 4 personen
Hoogseizoen 2020 Lenthefarm:
1 jan. t/m 13 feb laagseizoen
14 feb. t/m 1 maart hoogseizoen
2 maart t/m 31 maart laagseizoen
1 april t/m 30 aug. Hoogseizoen
1 sept. t/m 8 okt. Laagseizoen

9 okt. t/m 25 okt. Hoogseizoen
26 okt. t/m 17 dec. Laagseizoen
18 t/m 31 dec hoogseizoen

Vakanties schooljaar 2020-2021
Regio Noord

Regio Midden

Regio Zuid

Herfstvakantie

10 oktober t/m
18 oktober 2020

17 oktober t/m
25 oktober
2020

17 oktober t/m
25 oktober
2020

Kerstvakantie

19 december
2020 t/m 3
januari 2021

19 december
2020 t/m 3
januari 2021

19 december
2020 t/m 3
januari 2021

Voorjaarsvakantie

20 februari t/m
28 februari
2021

20 februari t/m
28 februari
2021

13 februari t/m
21 februari
2021

Meivakantie

1 mei t/m 9 mei
2021

1 mei t/m 9
mei 2021

1 mei t/m 9 mei
2021

Zomervakantie

10 juli t/m 22
augustus 2021

17 juli t/m 29
augustus 2021

24 juli t/m 5
september 20

Prijzen zakelijk voor 3 nachten per week:
€ 155,- per 3 nachten incl. belastingen, excl. Ontbijt
€ 180,- per 3 nachten incl. belastingen, incl. ontbijt
5e en 6e persoon € 20,- per nacht per persoon extra (rechtstreeks en via booking)

