Prijslijst 2017
ECR Groot Stokkert

Appartement
logies
		
per nacht
PERIODE			

Appartement
Arps Hofje
logies
per nacht

4 -persoons
bungalow
logies
per nacht

6 -persoons
bungalow
logies
per nacht

01-01-2017 t/m 20-04-2017		

45

35

50

60

21-04-2017 t/m 29-06-2017		

55

45

70

80

30-06-2017 t/m 07-09-2017		

70

60

80

90

08-09-2017 t/m 22-10-2017		

55

45

70

80

23-10-2017 t/m 21-12-2017		

45

35

50

60

22-12-2017 t/m 28-12-2017		

70

60

80

90

29-12-2017 t/m 04-01-2018		

55

45

70

80

Hotelprijzen (log ies & ontbijt):
Laagseizoen (jan t/m mrt, okt t/m dec m.u.v. Kerst en Oud & Nieuw)
1-persoonskamer € 57
2-persoonskamer € 89
Hoogseizoen (apr t/m sept en Kerst en Oud & Nieuw)
1-persoonskamer € 69
2-persoonskamer € 95

Bijkomende kosten
Parklasten
Reser veringskosten per boeking
Verplichte schoonmaakkosten app. + bung
Linnenpakket verplicht 

€ 1,25
€ 15,00
€ 54,00
€ 6,00

Optioneel bij te boeken
Keuken/handdoekenpakket 
Bed opmaken (per bed) 
Huisdier per boeking per huisdier (max 2)
Kinderbed, -stoel, (per stuk)

Optioneel bij te boeken 

Ontbijt 		 € 10,00
3-gangen diner			
 € 21,50
Halfpension		

€ 29,50
Kinderen van 0 t/m 3 jaar zijn gratis.
Kinderen van 4 t/m 10 jaar krijgen 50% korting op de maaltijden.
Voor het bungalowpark geldt 7=6 voor de maaltijdtarieven.

€ 3,50
€ 4,00
€ 25,00
€ 10,00

Korting*
21 = 18
GGG-Korting

21 nachten reser veren = 18 nachten betalen. Geldt alleen bij aankomst op vrijdag/maandag		
Wanneer u GGG lid bent krijgt u op logies en maaltijden 15% korting. Geldig bij een minimum verblijf van
3 nachten.

*geldt niet in combinatie
met andere kor tingen
m.u.v. de GGG-kor ting

Speciale aanbiedingen
Voor speciale aanbiedingen kunt u kijken op de website www.grootstokkert.nl.

U kunt reserveren bij ECT Zorg vakanties T (088) 328 00 00

Themaweken/arrangementen*
Schilderen met acryl
Aquarelleren
Veluwse week
Fiets- en scootmobielweek
Creatief met speksteen
Her fstweek
Onder weg naar Kerst

10 t/m 17 maart
19 t/m 26 mei
7 t/m 14 juli
28 jul t/m 4 aug
1 t/m 8 sept
6 t/m 13 oktober
8 t/m 15 dec

€
€
€
€
€
€
€

140
140
90
160
165
90
140

* bijzonderheden
De prijzen van de themaweken zijn per persoon en exclusief verblijf in ECR Groot Stokkert. Voor GGG-leden geldt een korting van 15%. Over het algemeen is er sprake van een minimum aantal deelnemers van 6 en een maximum van 10.
De kosten voor uw verblijf vindt u op de voorzijde.
Voor actuele informatie over onze themaweken kunt u kijken op de website www.grootstokkert.nl

Bijzonderheden
Vrije aankomst en vertrek, m.u.v. zon- en feestdagen.
Genoemde prijzen zijn exclusief zorgdiensten.
Voor de hulpmiddelen wordt een vergoeding berekend. Een
prijslijst kunt u opvragen bij ECT Zorgvakanties.
In de periode van 9 t/m 26 januari is het zwembad gesloten.
Voorkeuren kunnen worden aangegeven, maar kunnen niet
gegarandeerd worden.
Tijdens de Kerst en jaarwisseling kan er in het hotel alleen op
basis van halfpension geboekt worden (aankomst op vrijdag).
Tijdens de jaarwisseling is het park vuurwerkvrij.

Vakantiekorting regelingen
Voor gasten met een beperkt inkomen en een intensieve zorgvraag bestaat er een vakantiekortingsregeling.
Het kortingsformulier en meer informatie over de voor waarden kunt u opvragen bij ECT Zorgvakanties.

GGG-lidmaatschap
Voor meer informatie over het GGG-lidmaatschap kunt u de
folder opvragen bij ECT Zorgvakanties of kijken op
www.ggg-pas.nl.

Boekingsvoorwaarden
Aantal huurders
De bungalows en appartementen kunnen ook verhuurd
worden aan minder personen dan het maximaal toegestane
aantal. De bungalows mogen niet bewoond worden door
meer personen dan er slaapplaatsen zijn.
Bijplaatsen van een ledikantje voor kinderen (t/m 2 jaar) is
mogelijk. Graag opgeven bij uw reser vering.
Bevestiging en betaling
Zodra wij uw reservering kunnen bevestigen, ontvangt u van
ons de factuur. Dit is tevens de bevestiging van uw boeking.
Wij verzoeken u binnen 28 dagen na ontvangst van de factuur
de volledige betaling te voldoen.

Prijswijzigingen voorbehouden.

U kunt reserveren bij ECT Zorg vakanties T (088) 328 00 00

