www.lebrâmeducerf.be

Wellness in de vakantiewoning "Le brâme du cerf"
Op het buitenterras van de bovenverdieping bevindt zich een Jacuzzi

Prijzen jacuzzi (optioneel):
WEEKEND 2 nachten € 90

WEEKEND 3 nachten € 110

MIDWEEK € 130

WEEK € 170

In de benedenverdieping van Le brâme du cerf bevindt zich een wellnessruimte
die u optioneel kan bijboeken. Te reserveren minstens 2 weken voor aankomst.

De ruimte bestaat uit een Turks stoombad (Hammam) en een ruime sauna.
Verder is er een inloopdouche met 3 douches, een toilet en een omkleedruimte.
De Hammam is 200 op 175 cm en heeft een dubbele zit-/ ligbank.
De sauna heeft een krachtige sauna-oven.
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Turks stoombad / Hammam

Sauna van 230 cm op 230 cm

Inloopdouche

Prijzen wellnessruimte (bovenop de huurprijs van de woning) en uren:
WEEKEND 2 NACHTEN: Wellness € 160
Beschikbaar vrijdag na 19 uur tot zondagavond uiterlijk om 15 uur.
WEEKEND 3 NACHTEN: Wellness € 190
Beschikbaar vrijdag na 19 uur tot maandag uiterlijk om 8 uur.
MIDWEEK 4 NACHTEN: Wellness € 225
Beschikbaar maandag na 19 uur tot vrijdag uiterlijk om 8 uur.
WEEK 7 DAGEN / 6 NACHTEN: Wellness € 295
Beschikbaar maandag na 19 uur tot zondag uiterlijk om 15 uur.
Bij Bed and Breakfast is het mogelijk de wellness bij te huren voor € 40 voor 2 uren.
Bij Bed and Breakfast is het mogelijk de jacuzzi bij te huren voor € 30 voor 2 uren.
Op aanvraag kan besproken worden om de wellness te huren voor € 80 voor een
periode van 4 opeenvolgende uren. Dit is niet altijd mogelijk en dient u tijdig te
melden.
INBEGREPEN IN DE PRIJS:
Energiekosten van de wellness, waterverbruik en schoonmaak na verblijf. GEEN JACUZZI.

LET OP!
bij het huren van een midweek of een week kan het zijn dat er een technische
controle door ons dient te gebeuren halverwege de huurperiode.
Dit duurt ongeveer 1 uur en gebeurt na onderling overleg betreffende het tijdstip.
Reservaties voor de wellness-ruimte dienen 2 weken voor aankomst aangevraagd te worden op
jornvdb@hotmail.com
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