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LATEN WE TOASTEN OP

JAAR

EUROSTRAND

MIJN VAKANTIE 2023

Beste Eurostrand-vrienden,
Wij vieren ons jubileum! Niet 20, 30 of 40 – maar
50 jaar Eurostrand. Een halve eeuw familiegeschiedenis; we kunnen het zelf nauwelijks
geloven. 50 jaar passie en het streven om u
tijdens elk bezoek van een onvergetelijk verblijf
te laten genieten. De meesten van u komen al
vele, vele jaren bij ons en wij hebben samen reeds
onvergetelijke Eurostrand-momenten beleefd.
Juist dat willen we in ons jubileumjaar voortzetten.
Dagelijks wisselende culinaire hoogstandjes met
onze themabuffets, nieuwe plaatsen ontdekken
tijdens ontspannen excursies, gezellige entertainmentprogramma’s voor veel plezier en betoverende
musicalavonden - bij ons is elke dag weer een
ware belevenis. Ook en vooral tijdens ons 50-jarig
jubileum.
In ons jubileumjaar willen we toasten op de
afgelopen 50 jaar en op de toekomst. Wij kijken
vooruit naar nog eens 50 jaar met vele geweldige
belevenissen!
Daarop verheugen we ons nu al!
Uw Eurostrand-team

1973-2023
„Het echte geheim van ons succes is het enthousiasme.“
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1. OPRICHTING

In 1973 raapten de beide Nederlanders Adele en Henny ter Huurne
alle moed bijeen en kochten een 55 hectare groot perceel in het
idyllische Fintel. Dat was het begin van het Eurostrand-tijdperk,
destijds nog Ferienpark Eurostrand genoemd, met 70 vakantiehuizen
en maar liefst 300 bedden. Met een gemeenschappelijke ruimte,
verwarmd zwembad, een restaurant en een gezellige bar ontstond
zo de voorloper van ons huidige MIJN VAKANTIE-programma.

1973
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2. EERSTE PARTY TIME & ALL- INCLUSIVE

Nadat in de eerste 10 jaar alles was gericht op vakantie in de
gebruikelijke zin, werd in 1984 iets revolutionairs geïntroduceerd.
Een heel partyweekend en ook nog eens all-inclusive. De PARTY
TIME heeft het pad geëffend voor het MIJN VAKANTIE All-Inclusiveprogramma, zoals we dat nu kennen. Toch duurde het nog
enkele jaren voordat ook onze vakantiegasten daarvan konden
profiteren.

1984
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3. OVERNAME

4. BOUW EURO-TROPIC-HALLE

In 1992 veranderde onze
naam dan officieel in ‘Erlebnisland Eurostrand’. Een jaar later
kochten de beide broers Ben
en André de bedrijfsaandelen
van hun vader.

Wij hebben meer ruimte nodig;
dat dachten de broers ter Huurne
en besloten daarom het resort en
de capaciteit uit te breiden met
een grote evenementenruimte, de
Euro-Tropic-Halle, in het Resort
Lüneburger Heide.

1992

1996

5. OPENING LEIWEN

De beide broers wilden meer en kochten toen nog een
perceel in een van de meest geliefde vakantieregio’s
in Duitsland. Op 18 september 1998 werden de
deuren van het Resort Moseltal voor de eerste keer
voor onze gasten geopend. In 100 comfortabele
vakantiehuizen genieten elke week tot 700 gasten
van het mooie wijndorp Leiwen.

1998
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„Alle dromen kunnen werkelijkheid worden wanneer we de moed hebben om die te volgen.“

8
Bij ons kan iedereen zich
verbonden voelen en
passie beleven.
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6 4* HOTEL

In 2004 ging een droom in
vervulling. Na de renovatie
van alle kamers in het
Resort Lüneburger Heide
kregen beide resorts
voor het eerst 4* van de
DEHOGA, en die status
hebben we nu nog steeds.

2004
6
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7. MUSICAL

In 2005 werd ons entertainmentprogramma met nog een hoogtepunt uitgebreid. Al ruim 18 jaar
imponeren entertainers onze
gasten met indrukwekkende
decors, creatieve kostuums en
meeslepende melodieën.

2005

8. EVENTS

Allerlei soorten bedrijfsevenementen worden al vele jaren
lang in Eurostrand gehouden.
In 2014 werd een professionele evenementenafdeling in
het leven geroepen. Sindsdien
is het aantal evenementen
flink gegroeid.

2014

9. NIEUWE BEDRIJFSCULTUUR

Sinds 2016 staat onze bedrijfscultuur hoog in het vaandel. De
vuurtoren met onze bedrijfswaarden en de WHY-slogan
zijn niet meer weg te denken en
door de dagelijkse contacten
wordt de Eurostrand-cultuur
continu verder ontwikkeld.

2016
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11. TROUWE MEDEWERKERS
In 1973 hadden we alleen maar kunnen dromen van wat we
nu na 50 jaar hebben bereikt. Twee prachtige resorts, drie
succesvolle programma's, ruim 350 gedreven medewerkers
en U – onze trouwe Eurostrand-gasten – zorgen er elke dag
weer voor dat we met plezier werken. We verheugen ons op
de volgende 50 jaar!

Onze medewerkers vormen het hart van Eurostrand – ze zijn
het water waardoor de molens blijven draaien. Daarom waarderen we het zeer en zijn er trots op dat vele van onze collega's
ons decennialang trouw zijn gebleven. Of het nu gaat om Leni
van de serviceafdeling, Volker van de technische dienst, Jens of
Marina van de verkoopafdeling of Alexander van het zwembad –
ze verheugen zich allemaal wanneer ze bekende gezichten, die
bijna vrienden zijn geworden, weer kunnen verwelkomen.

2022

ONZE TROTS

10. HIER, NU EN DE TOEKOMST
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RESORT LÜNEBURGER HEIDE

De fascinerende Lüneburger Heide nodigt al
tientallen jaren uit tot lange wandelingen en
mooie fietstochten. Ook in het resort zelf kan
men met midgetgolf en volleybal genieten
van de frisse buitenlucht. Ook binnen heeft
het resort veel te bieden – ontspan in de
sauna of onthaast in het wellnessgedeelte
en tijdens een yoga-sessie. Als u liever
wat meer actie wilt, mag u in geen geval
‘s avonds ons entertainmentprogramma
missen. Hier tonen onze entertainers hun
brede repertoire en zorgen gegarandeerd
voor veel plezier en amusement.
Onze vakantiehuizen zijn in diverse groottes
en categorieën beschikbaar, zodat wij alle
wensen kunnen vervullen qua groepsgrootte
en uitrusting. Alle kamers hebben hun eigen
badkamer en een gezamenlijke woonkamer,
een terras of een balkon.

HEENREIS MET DE BUS
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18.06. – 23.06.2023 EUR 105,-
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Vanaf de eerste minuut de voeten omhoog leggen?
Voor de heenreis kunt u gebruik maken van de
volgende routes.
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11.06. – 16.06.2023 EUR 105,-
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KAMERCATEGORIEËN

STANDAARD (HEIDE-STUDIO, HEIDEHAUS D, HOLLANDBRINKHAUS, FINTELHAUS)

Alle studio's hebben een privébalkon, een privéterras
of een gezamenlijk terras met tuinmeubilair. De Heidestudio’s liggen zeer centraal en alle andere vakantiehuizen
in deze categorie bevinden zich in een rustige omgeving.

COMFORT (HEIDEHAUS A)

+ EUR 7,50 *

Vakantiehuizen in de categorie ‘Comfort’ hebben een
gezamenlijke woonkamer met kitchenette en een
gezamenlijk Cafissimo-apparaat met koffiepods. In alle
vakantiehuizen zijn bovendien badjassen en wellnessslippers te vinden. De Heidehäuser A bieden een
fantastisch uitzicht op het meer en zijn groot genoeg
voor 6 personen.

COMFORT PLUS (HEIDEHAUS F, HEIDEHAUS B)

+ EUR 15,00 *

Deze vakantiehuizen onderscheiden zich van de categorie ‘Comfort’ door hun meer hoogwaardige design en
interieur. De voor 12 personen geschikte Heidehäuser
F liggen op een idyllische plek aan de zeerozenvijver en
vanuit de 8-persoons Heidehäuser B kunt u genieten
van een heerlijk uitzicht op het meer.

SUITE (EURO-SUITE)

+ EUR 12,50 *

Alle suites liggen dicht bij het centrum en hebben een
gescheiden woon- en slaapgedeelte. Naast badjassen
en wellness-slippers worden cosmetica-artikelen
beschikbaar gesteld en is er een eigen Cafissimoapparaat met koffiepods.
* Zie pagina 36 voor categorietoeslagen.

MUSICAL
18

FROZEN
Ga met ons mee naar de toverachtige
wereld van Arendelle en beleef de
avonturen van de twee zeer verschillende
zussen Anna en Elsa. Samen met
sneeuwman Olaf, Kristoff en rendier
Sven stortten Anna en Elsa zich in
een geheimzinnig musical-avontuur
vol magie. Met passie en humor
zorgen onze entertainers uit De
Lüneburger Heide ervoor dat
groot en klein in de ban raakt van
deze internationale filmhit.

EXCURSIES

EXCURSIES (HALVE DAG)
1 UNDELOH Samen bezoeken we de schilderachtige heideplaats
Undeloh, dat midden in het Blütenmeer ligt, omzoomd door knoestige
eiken- en filigrane beukenbomen. Tijdens het bezoek aan de
St. Magdalenen Kirche en de eindeloze wandelpaden kunt u niet alleen
met alle zintuigen genieten van de rust van de fascinerende natuur, maar
ook echt onthaasten en de alledaagse stress vergeten.
2 STRAUSSENFARM Een beetje Afrika op de Lüneburger Heide?

Marcel Hambruch heeft het mogelijk gemaakt. Sta tijdens een
rondleiding op de struisvogelfarm versteld van de imposante
aanblik van de grootste vogel ter wereld, met een lengte van
bijna 3 meter en een gewicht tot 150 kg. Tijdens een bezoek
aan de boerderijwinkel kunt u dan nog enkele
herinneringen mee naar huis nemen.

3
EXCURSIES (HELE DAG)

3 SCHEEPSLIFT De dubbele verticale scheepslift in
Scharnebeck zal iedereen verbazen. Tijdens een bezichtiging leert u alle wetenswaardigheden over de ‘reusachtige lift’, die schepen over een hoogte van 38 meter naar de
Geestrücken van de Lüneburger Heide tilt. Daarna kunt u op eigen houtje door de mooie Hanzestad Lüneburg slenteren en naar hartenlust shoppen.
4 WINGSTER WALDZOO * De apen springen van de ene boom naar de

4

andere, de wolven huilen, de grote bruin beer bromt, de dwergotters
rollen in het water – de Wingster Waldzoo is altijd een bezoek waard.
Het kleine, gezinsvriendelijke dierenpark ligt idyllisch aan de rand van
het Wingster Wald, waar men in begaanbare omheiningen klauwapen,
alpaca’s en dieren in de kinderboerderij van dichtbij kan bewonderen.

Wijzigingen voorbehouden.

2

* Alleen als familieplezier.

1

RESORT MOSELTAL
14

Sinds 1998 nodigt het Resort Moseltal uit tot
dromen. Lange wandelingen en fietstochten
door de schilderachtige wijnbergen en langs
de unieke rivier behoren in het Moseltal
gewoon tot de alledaagse activiteiten. Direct
in het resort zorgen onze ruime binnenplaats
met talrijke zitgelegenheden, midgetgolf en
een wellnessgedeelte met sauna voor veel
afwisseling.
In de grote lounge bieden onze entertainers later
op de avond geweldig amusement en slechts één
etage hoger is de perfecte plek om de dag nog
eens de revue te laten passeren – onze 360° bar.
Daar hebt u een verbluffend panoramisch uitzicht
op de wijnbergen en kunt u met een bubbeldrankje
in de hand de zonsondergang bewonderen. Voor
iedereen die zijn of haar danspassie nieuw leven
wil inblazen of graag wat nieuws wil leren, zijn
onze danslessen een prima keus.

HEENREIS MET DE BUS
Snel en direct op weg naar het plezier.
Voor de heenreis kunt u gebruik maken van de
volgende routes.

20.08. – 25.8.2023
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U kunt kiezen uit diverse kamercategorieën en
vakantiehuizen. U kunt met uw groep samen in één
huis verblijven, echter wel met uw eigen slaapkamer
en aparte badkamer. Alle vakantiehuizen hebben
een gezamenlijke woonkamer of een terras.

STANDAARD (MOSEL-STUDIO)

De studio's met slaap- en badkamer hebben een
aparte ingang. De meeste studio’s hebben een
privéterras met tuinmeubilair.

COMFORT (TWEEPERSOONSKAMER IN MOSELHAUS B BOVEN)

+ EUR 7,50 *

De tweepersoonskamers hebben een eigen koelkast
en een safe. Een fles water, badjassen en wellnessslippers behoren ook tot de uitrusting.

EXCLUSIVHAUS (MOSELHAUS B, MOSELHAUS C)

+ EUR 10,00 *

Of u nu 1, 2 of 3 tweepersoonskamers gebruikt:
u hebt het hele huis voor uzelf. De uitrusting komt
overeen met die van kamercategorie ‘Comfort’. Alle
vakantiehuizen hebben een gezamenlijke woonkamer,
een kitchenette en een terras met tuinmeubilair.

SUITE

(MOSEL-SUITE, TWEEPERSOONSKAMER IN MOSELHAUS B ONDER) + EUR 12,50 *

De suites hebben een gescheiden woon- en
slaapgedeelte. Naast badjassen, wellness-slippers
en een fles water worden cosmetica-artikelen
beschikbaar gesteld en is er een eigen Cafissimoapparaat met koffiepods.
* Zie pagina 36 voor categorietoeslagen.

KAMERCATEGORIEËN
17

MUSICAL
18

MEESTER VAN DE JUNGLE
Het Resort Moseltal verandert in een levendige junglewereld,
waar de slogan geldt: Ik Tarzan, jij Jane. Begeleid Tarzan, die
als weeskind alleen onder apen in de Afrikaanse jungle is opgegroeid, tijdens de zoektocht naar zichzelf. Daarbij vindt hij onverhoopt zijn grote liefde Jane en moet dan kiezen tussen twee
werelden. Laat u betoveren door een ontroerend verhaal en de
wereldhits van Phil Collins.

EXCURSIES

EXCURSIES (HALVE DAG)
1 TRIER Porta Nigra, Kaiserthermen, Amfitheater – in de oudste stad
in Duitsland wemelt het van werelderfgoed, waarover iedereen zich zal
verbazen. Ook volgend jaar volgen we weer de sporen van de Romeinen en
laten ons inspireren door de indrukwekkende architectuur van de talrijke
historische gebouwen in Trier uit lang vergeten tijden.
2 BERNKASTEL-KUES Je ziet ze al van verre:

Burg Landshut en de aangrenzende middeleeuwse stad
Bernkastel. Wanneer je door de stegen van de prachtig
versierde vakwerkhuizen uit de 16e – 17e eeuw in
de oude binnenstad slentert, voel je je net als in de
sprookjes van Grimm. In de historische binnenstad met
zijn vele cafés en zijn middeleeuwse charme kun
je je heerlijk ontspannen.

2

1

3

3 METZ Wij passeren de grens en volgen de Moezel naar het
noordoosten van Frankrijk. Daar ligt de schilderachtige stad Metz,
die met haar architectonische en culturele erfgoed van de klassieke
oudheid tot heden nogal wat te bieden heeft. De indrukwekkende
oude binnenstad met haar nauwe steegjes en mooie pleinen nodigt
niet alleen cultuurfanaten, maar ook iedereen uit tot een bezoek.
4 ADLER- UND WOLFSPARK KASSELBURG * De goed bewaarde ruïne

4

Kasselburg bevat een beestachtig spannend geheim – het adelaarsen wolvenpark Kasselburg met zijn vele majestueuze roofvogels, die
hun acrobatische kunsten tijdens vliegshows tonen, en met de grootste
halfwild levende wolvenroedel in West-Europa. Ontdek van de experts
spannende wetenswaardigheden over de 200 dieren en hoe mens en
wilde dieren kunnen samenleven.

Wijzigingen voorbehouden.

EXCURSIES (HELE DAG)

* Alleen als familieplezier.

ONTBIJT
Van oudsher betekent een verblijf in Eurostrand ook vakantie
voor smaakliefhebbers. Bij iedere maaltijd presenteren onze
koks gerechten uit de hele wereld en voegen daaraan een
persoonlijk Eurostrand-tintje toe.
Met verse ingrediënten, aromatische kruiden en liefde voor
details worden u gerechten uit de hele wereld voorgeschoteld.

HET JUISTE BEGIN VAN DE DAG

Ontbijt wordt vaak als de belangrijkste maaltijd van de dag beschouwd.
Daarom hebben we voor u meteen maar een ontbijtwereldreis
gecreëerd. Tijdens deze wereldreis door Frankrijk, Italië of Spanje kunt
u genieten van kaas- en worstspecialiteiten, muesli en yoghurt via vers
brood, croissants en pancakes tot aan bacon, omelet, fruit en zalm, alles
wat uw hart begeert. Zoet, hartig, gezond of even niet op de calorieën
letten - bij Eurostrand ontbijten wij graag en uitgebreid.

RESORT LÜNEBURGER HEIDE

RESORT MOSELTAL

HET BESTE UIT HET NOORDEN

LEKKERNIJEN VAN DE GRILL

Hartige boerenkool met casselerrib en een
crèmige aardappelsoep zijn slechts enkele
culinaire lekkernijen uit Noord-Duitsland.

FIT EN VITAAL

Gebraden kippengyros, couscous, paprika,
prei, courgettes en kerstomaten zorgen voor
dat extra beetje energie.

AMERIKA

Eet men in de VS alleen fast food? Met een
pulled pork burger, gekruide chicken wings en
knapperige wedges overtuigen we u van het
tegendeel!

SERVIË

Cevapcici met verse
uien, Servische
bonensoep en spinazie à la crème – de
balkankeuken met zijn
sterke kruiden staat
elke donderdag centraal.

Onze koks grillen sappige
runder- en varkenssteaks,
geserveerd met frieten of
romige aardappelgratin.

LUNCHBUFFET

Na de eerste ronde midgetgolf, de eerste weldadige saunagang of de eerste uitgebreide wandeling in
de frisse lucht gaat het bij ons dan direct verder met de elke dag wisselende themabuffets.

DE HELE DAG FIT

Gegrilde kippenborst en groenteschnitzel, luchtige basmatirijst en een groenterijstpastaschotel zorgen voor een uitgebreide
en gezonde maaltijd.

AMERICAN DINER

Burgers of gemarineerde spareribs met lekkere
frieten – elke woensdag laten we u in beide
resorts kennismaken met de Amerikaanse
eetcultuur.

HET BESTE VAN DE MOEZEL

Als je toch al aan de Moezel bent, moet
je zeker ook de lokale gerechten hebben
geproefd zoals gesmoorde romige goulash,
hartige braadworsten van wild zwijn en verse
meervalfilets.
21

AVONDBUFFET

Wie 's middags liever een lichte salade eet, minder
eetlust heeft of gewoon nieuwsgierig blijft voor nog
meer culinaire hoogstandjes, kan zich 's avonds in
beide resorts verheugen op de volgende lekkernijen:

UIT OMA’S KOOKBOEK

Zoals bekend smaakt het bij oma het best. Met
gebraden gehakt, forel en peterselieaardappelen
roepen wij oude herinneringen op.

ONE NIGHT IN BANGKOK

Met hartige kipcurry, basmatirijst, rundvlees en
Aziatische groente au bain-marie nemen we u een
avond mee naar de Thaise hoofdstad.

SCHMANKERL UIT ZUID-TIROL

Met klapstuk, ovenschotel van macaroni en kaas en
spinazieknoedels zult u elke dinsdag gegarandeerd
watertanden.

CUCINA ITALIANA

Met diverse knapperige pizza’s uit een echte
pizzaoven, antipasti en klassieke pastagerechten met
tomatensaus, zoals Carbonara of Bolognese halen
wij Bella Italia naar het Moseltal en de Lüneburger
Heide.

HERMANN THE GERMAN

Wij schotelen u de Duitse klassiekers voor. Geniet
van varkensschnitzels, goudbruine kroketten,
knapperige curryworsten en koolvis in bakdeeg met
aardappelsalade.
22

DRANKEN

Met het Premium All-Inclusive pakket hoeft u zich tijdens uw verblijf geen zorgen
meer te maken over uw drankjes, want ‘s morgens, ‘s middags en 's avonds
kunt u kiezen uit allerlei soorten merkdranken. Dat begint tijdens het ontbijt
met de eerste koffie, heerlijke thee, warme chocolade of verse sapjes. Met
deze opwekkende en verfrissende dranken wordt uw bloedsomloop goed
gestimuleerd en bent u optimaal voorbereid op een geweldige dag. 's Middags
gaat het net zo lekker verder wanneer u zichzelf na de eerste activiteiten van
de dag kunt verwennen met een stukje gebak en een crèmige cappuccino.
En ‘s avonds kunt u met bier uit het vat, fruitige wijnen of verfrissende softdrinks
in een gezellige sfeer volledig tot
rust komen.

23

GEZINSPLEZIER

Wanneer de schoolklok voor de laatste
keer luidt, de temperaturen hun hoogtepunt
bereiken en iedereen zonnecrème bij zich
moet hebben, is het eindelijk weer tijd voor een
zomervakantie.
Zomervakantie betekent bij Eurostrand tijd voor
het gezin - groot en klein kunnen ontspannen
van de vakantie genieten. Helaas is dat echt
vaak niet zo eenvoudig: de kleintjes willen zich
liever in de natuur uitleven, terwijl u eindelijk
eens tijdens een ontspannen saunagang aan
de alledaagse stress wilt ontsnappen. Dan
moet vaak een compromis worden gesloten echter niet bij ons! Dankzij onze oplettende en
onvermoeibare entertainers kunt u met goed geweten
met z’n tweeën genieten van een lange wandeling
door het indrukwekkende natuurlandschap of van een
gezellige koffiepauze, terwijl uw kinderen avonturen met
tovenaars of piraten beleven.
Na de rust of het avontuur komt iedereen dan 's avonds
weer bijeen voor het diner, totdat de dag vol belevenissen
met een ander hoogtepunt wordt afgesloten, namelijk
wanneer het doek omhoog gaat voor een indrukwekkende
musicalshow.

10
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Wanneer Dino Donny de kinderen
tijdens hun avonturen begeleidt,
is het plezier altijd bijzonder groot.
En om ook elke dag daarna weer
avonturen te kunnen beleven,
is Dino vanaf 2023 ook in een
kleinere uitgave verkrijgbaar.

KINDERMUSICAL

Waren uw kinderen zo enthousiast over de musical dat ze het liefst direct op
het toneel zouden willen klimmen? Dan kunnen ze nu bij de kindermusical
hun acteurstalenten tonen en de volwassenen in de schaduw stellen. De
regisseur en de choreografe zullen de sluimerende talenten van uw kinderen
stimuleren, waarna ze hun eigen show in alle ernst, maar met veel plezier
repeteren. Zo worden de kleintjes op het toneel heel groot en zullen u aan
het eind vol trots het toneelstuk presenteren.

PASEN

Wanneer de natuur ontwaakt en de eerste krokussen uit
de bodem schieten, huppelt de Eurostrand-paashaas
weer door de resorts. Met gezamenlijke excursies, een
wandeling naar het paasvuur, lekkernijen tijdens de
brunch en het grote paasschilderfestijn beleeft u bij
ons een onvergetelijk feest voor het hele gezin.
De kinderogen zullen dan echt schitteren,
wanneer ze samen met hun nieuwe
vrienden paaseieren gaan zoeken!

25

KERST

Een feestmaaltijd voor het hele gezin (voor)bereiden, het huis versieren, cadeaus kopen en daarna alles
weer schoonmaken? Bij al deze stress vergeet men soms het belangrijkste van de feestdagen: genieten
van de tijd samen met gezin en familie.
Bij ons beleeft u een onvergetelijk kerstfeest, waarbij u nergens voor hoeft te zorgen. U kunt zich
verheugen op lekkere gerechten zoals sappige ganzen- of eendenbout met zelfgemaakte rode kool,
feestelijk versierde ruimtes, excursies in het winterse natuurlandschap met een fakkeltocht of op Glühwein
tijdens het bezoek van een kerstmarkt.
Ook uw kinderen zullen tijdens het gezamenlijk versieren van de kerstboom,
zingen van kerstliederen, het poppentheater en het knabbelen van popcorn in het
wintertheater de magische kerstsfeer beleven. Op kerstavond bezoekt tot ieders
plezier zelfs de Kerstman ons hoogstpersoonlijk met een zak vol cadeaus –
Ho Ho Ho!
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OUDEJAARSAVOND
Wanneer u in een net zo feestelijke sfeer een jaarwisseling van topklasse wilt beleven, kunt u uw kerstvakantie het
best direct verlengen zodat u zowel de laatste als de eerste dagen van het jaar heel ontspannen bij ons kunt verblijven.
Beleef in elegante avondkleding een bekroonde afsluiting van het jaar tijdens ons unieke oudejaarsgala. Met lekkere
gerechten zoals hertenragout en speenvarken bij de buffets, meeslepende muziek - ook live, de klassieker Dinner for
One, kleurrijk vuurwerk en een fakkeltocht door de winternacht luiden we samen en vol plezier het jaar 2024 in.
27

PREMIUM ALL-INCLUSIVE

EEN PRIJS, ALLES INBEGREPEN
• Overnachtingen in het 4*-resort
• Buffet met dagelijks wisselend thema ‘Ontbijtwereldreis’
• Lunchbuffet met verschillende motto’s zoals ‘American Diner’ en ‘Fit en vitaal’
• Avondbuffet met dagelijkse wisselende thema’s zoals ‘Cucina Italiana’ en ‘Oma’s kookboek’
• Groot taartenbuffet ‘Lievelingstaarten’ (1x per week)
• Alcoholvrije en alcoholische dranken
• Show- en entertainmentprogramma
• Dansavonden met dj
• Gebruik van talrijke vrijetijdsmogelijkheden (zoals sauna, zwembad, midgetgolf en nog veel meer)
• Kinderentertainment voor alle leeftijdsklassen vanaf 3 jaar *
• 2 halve-dagexcursies (Resort Lüneburger Heide: Undeloh, Straußenfarm,
Resort Moseltal: Trier en Bernkastel) **
• 1 hele-dagexcursie (Resort Lüneburger Heide: Scheepslift Scharnebeck,
Resort Moseltal: Metz)
• 1 extra hele-dagexcursie bij het pakket Gezinsplezier (Resort Lüneburger Heide:
Wingster Waldzoo, Resort Moseltal: Adler- und Wolfspark Kasselburg) *
* Alleen tijdens vakantieperioden.
** Bij verblijf met minimaal vier overnachtingen. Wijzigingen voorbehouden.
Aankomst vanaf 17:00 uur. Alcoholvrije en alcoholische dranken van 10.00- 23.30 uur, behalve op de aankomst- en vertrekdag (op de
aankomstdag vanaf inchecken, op de vertrekdag tot aan uitchecken).
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Het grootste compliment voor ons zijn onze vaste gasten! Elk jaar weer verheugen wij ons u aan de
receptie te mogen begroeten, tijdens het buffet te ontmoeten en tijdens de excursies samen nieuwe
plaatsen te ontdekken. Wanneer u tien of meer MIJN VAKANTIE-verblijven hebt geboekt en de laatste
boeking niet ouder is dan 2 jaar, profiteert u als vaste gast van de volgende voordelen:
• 20 % korting in de Eurostrand Online-Shop
• Adreskosten vervallen
• Dagelijks water bijvullen
Wanneer u ons drie keer of zelfs vaker in het voorafgaande jaar
hebt bezocht, krijgt u als ‘Stammgast Plus’ ook nog een bijzondere
treatment in uw kamer erbij!

VOORDELEN VOOR VASTE GASTEN

TERUGKOMEN IS PLEZIERIG EN BIEDT U EXCLUSIEVE VOORDELEN!
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TROMGEROFFEL EN GORDIJN OMHOOG!
Wij staan bekend om een onvergetelijk verblijf en bijzondere Eurostrand-momenten
en in ons jubileumjaar doen we er nog schepje bovenop.
Verheug u op een speciaal jubileumevenement, waarbij wij een hele week
van maandag t/m zondag Eurostrand vieren. Hoe die week eruit ziet?
Dat verraden we nog niet, maar maakt u zich geen zorgen:
de week wordt uniek, extravagant en puur Eurostrand – u zult het
binnenkort horen. Desondanks moet u de volgende datums
al met een rode pen in uw kalender markeren:

LÜNEBURGER HEIDE: 14 T/M 20 AUGUSTUS 2023
MOSELTAL: 21 T/M 27 AUGUSTUS 2023
BOEKINGSOPENINGSWEEK

VOOR ONS SPECIALE JUBILEUMEVENEMENT:

14 T/M 21 AUGUSTUS 2022
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BOEKINGSOPENING

Voor ons jubileumjaar hebben we iets heel bijzonders
voor u bedacht.
Naast onze boekingsopeningsweek, waarin u zoals
gebruikelijk een ongekende korting van 25% op
uw vakantie in 2023 kunt krijgen, kunt u in 2023
elke maand profiteren van aanvullende geweldige

De beste prijsgarantie krijgt u zoals altijd bij de
boekingsopeningsprijs.

11.06. 17.06.22

11 - 17.06.2022

BOEKNGSOPENING
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aanbiedingen. Abonneer u op onze Newsletter
op onze website, zodat u deze speciale acties in
geen geval mist!

25 %

DAGEN VOOR AANKOMST

TOT MAX. 180 DAGEN VOOR AANKOMST
€

VROEGBOEKERSPRIJS 180

180

TOT MAX. 90 DAGEN VOOR AANKOMST
VROEGBOEKERSPRIJS 90

€

BOEKINGSOPENINGSPRIJS

VROEGBOEKERSPRIJS 180

Vroeg plannen en veel besparen?
Boek tegen onze beste prijs!

25%

•
korting op de basisprijs
• Gegarandeerd beste prijs voor 2023
• Te boeken van 11 t/m 17.06.2022

U plant graag vooruit?
Dat loont zich!

20 %

•
korting op de basisprijs
• tot max. 180 dagen voor aankomst
te boeken

Neem het zekere voor het onzekere!
• altijd tot aan de aankomstdag te boeken
• gratis omboeken
• gratis annuleren
• adreskosten vervallen
• incl. upgrade naar de volgende categorie *

Vroegboekersprijzen zijn beperkt

TOT MAX. 7 DAGEN VOOR AANKOMST
VOORDELIGE PRIJS

7

beschikbaar en kunnen niet worden gegarandeerd.

TOT AAN DE AANKOMSTDAG
BASISPRIJS

MIJN
VAKANTIE!

VROEGBOEKERSKORTING

90

15 %

•
korting op de basisprijs
• tot max. 90 dagen voor aankomst te
boeken

* indien beschikbaar.

10 %

•
korting op de basisprijs
• tot max. 7 dagen voor aankomst te
boeken

Vroegboekersprijs 180 gemist?
Helemaal geen probleem!

BASISPRIJS

VOORDELIGE PRIJS
Spontaan beslissen en toch besparen?
Dat is mogelijk.

VROEGBOEKERSPRIJS 90
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5-DAGEN-PLEZIER
Deze prijzen gelden alleen voor u
als trouwe Eurostrand-gast.
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Vanaf-prijzen in euro
per persoon in een
BOEKINGSOPE- VROEGBOEVROEGBOE- VOORDELIGE BASISPRIJS
standaard tweeNINGSPRIJS KERSPRIJS 180 KERSPRIJS 90
PRIJS
persoonskamer

Korting
MAART
20.03.– 24.03. ma - vr
27.03.– 31.03. ma - vr
APRIL
03.04.– 07.04.** ma - vr
17.04.– 21.04. ma - vr
24.04.– 28.04. ma - vr
MEI
01.05.– 05.05. ma – vr
08.05.– 12.05. ma - vr
14.05.– 18.05. zo - do
22.05.– 26.05. ma - vr
29.05.– 02.06. ma - vr
JUNI
04.06.– 09.06.Z zo - vr
12.06.– 16.06. ma - vr
19.06.– 23.06. ma - vr
26.06.– 30.06. ma - vr

25 %

20 %

15 %

10 %

429,–
464,–

458,–
495,–

487,–
526,–

515,–
557,–

572,–
618,–

464,–
464,–
464,–

495,–
495,–
495,–

526,–
526,–
526,–

557,–
557,–
557,–

618,–
618,–
618,–

495,–
495,–
495,–
495,–
495,–

528,–
528,–
528,–
528,–
528,–

561,–
561,–
561,–
561,–
561,–

594,–
594,–
594,–
594,–
594,–

660,–
660,–
660,–
660,–
660,–

495,–
495,–
495,–
495,–

528,–
528,–
528,–
528,–

561,–
561,–
561,–
561,–

594,–
594,–
594,–
594,–

660,–
660,–
660,–
660,–

Vanaf-prijzen in euro
per persoon in een
standaard tweepersoonskamer

Korting
JULI
03.07.– 07.07. ma - vr
10.07.– 14.07.* ma - vr
AUGUSTUS
21.08.– 25.08.* ma - vr
28.08.– 01.09. ma - vr
SEPTEMBER
04.09.– 08.09. ma - vr
11.09.– 15.09. ma - vr
18.09.– 22.09. ma - vr
25.09.– 29.09. ma - vr
OKTOBER
02.10.– 06.10.* ma - vr
09.10.– 13.10. ma - vr
16.10.– 20.10. ma - vr
23.10.– 27.10. ma - vr
30.10.– 03.11.** ma - vr

BOEKINGSOPE- VROEGBOEVROEGBOE- VOORDELIGE BASISPRIJS
NINGSPRIJS KERSPRIJS 180 KERSPRIJS 90
PRIJS

25 %

20 %

15 %

10 %

495,–
495,–

528,–
528,–

561,–
561,–

594,–
594,–

660,–
660,–

495,–
495,–

528,–
528,–

561,–
561,–

594,–
594,–

660,–
660,–

495,–
495,–
495,–
495,–

528,–
528,–
528,–
528,–

561,–
561,–
561,–
561,–

594,–
594,–
594,–
594,–

660,–
660,–
660,–
660,–

495,–
495,–
464,–
464,–
429,–

528,–
528,–
495,–
495,–
458,–

561,–
561,–
526,–
526,–
487,–

594,–
594,–
557,–
557,–
515,–

660,–
660,–
618,–
618,–
572,–

* Alleen te boeken in het Resort Lüneburger Heide ** Alleen te boeken in het Resort Moseltal

Vanaf-prijzen in euro
per persoon in een
BOEKINGSOPE- VROEGBOEVROEGBOE- VOORDELIGE BASISPRIJS
standaard tweeNINGSPRIJS KERSPRIJS 180 KERSPRIJS 90
PRIJS
persoonskamer

Korting
MAART
19.03.– 24.03. zo - vr
26.03.– 31.03. zo - vr
APRIL
02.04.– 07.04.1 zo - vr
07.04.–12.04.1, 2 vr - wo
16.04.– 21.04. zo - vr
23.04.– 28.04. zo - vr
30.04.– 05.05. zo - vr
MEI
07.05.– 12.05. zo - vr
21.05.– 26.05. zo - vr
JUNI
04.06.– 09.06.* zo - vr
11.06.– 16.06. zo - vr
18.06.– 23.06. zo - vr
25.06.– 30.06. zo - vr

Korting
JULI
02.07.– 07.07. zo - vr
09.07.– 14.07.* zo - vr
SEPTEMBER
03.09.– 08.09. zo - vr
10.09.– 15.09. zo - vr
17.09.– 22.09. zo - vr
24.09.– 29.09. zo - vr
OKTOBER
01.10.– 06.10.* zo - vr
08.10.– 13.10. zo - vr
15.10.– 20.10. zo - vr
22.10.– 27.10. zo - vr
29.10.– 03.11.** zo - vr

25 %

20 %

15 %

10 %

502,–
542,–

536,–
578,–

569,–
614,–

603,–
650,–

669,–
722,–

542,–
597,–
542,–
542,–
581,–

578,–
636,–
578,–
578,–
620,–

614,–
676,–
614,–
614,–
658,–

650,–
716,–
650,–
650,–
697,–

722,–
795,–
722,–
722,–
774,–

581,–
581,–

620,–
620,–

658,–
658,–

697,–
697,–

774,–
774,–

581,–
581,–
581,–
581,–

620,–
620,–
620,–
620,–

658,–
658,–
658,–
658,–

697,–
697,–
697,–
697,–

774,–
774,–
774,–
774,–

Z

25 %

20 %

15 %

10 %

581,–
581,–

620,–
620,–

658,–
658,–

697,–
697,–

774,–
774,–

581,–
581,–
581,–
581,–

620,–
620,–
620,–
620,–

658,–
658,–
658,–
658,–

697,–
697,–
697,–
697,–

774,–
774,–
774,–
774,–

581,–
581,–
542,–
542,–
498,–

620,–
620,–
578,–
578,–
531,–

658,–
658,–
614,–
614,–
564,–

697,–
697,–
650,–
650,–
597,–

774,–
774,–
722,–
722,–
663,–

6-DAGEN-PLEZIER

Vakantie

Vanaf-prijzen in euro
per persoon in een
BOEKINGSOPE- VROEGBOEVROEGBOE- VOORDELIGE BASISPRIJS
standaard tweeNINGSPRIJS KERSPRIJS 180 KERSPRIJS 90
PRIJS
persoonskamer

Resort Lüneburger Heide: Verblijf van 05. - 09.06.23
Resort Moseltal: Verblijf van 04. - 08.06.23
Let op de opmerkingen op de volgende pagina.
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GEZINSPLEZIER

Vanaf-prijzen in euro
per persoon in een
standaard tweepersoonskamer

Vakantie
Vakantie
Vakantie
Vakantie
Vakantie
Vakantie
Vakantie
Vakantie

BOEKINGSOPENINGSPRIJS

VROEGBOEKERSPRIJS 180

VROEGBOEKERSPRIJS 90

25 %

20 %

15 %

10 %

748,–

798,–

848,–

898,–

997,–

748,–
748,–
748,–
748,–

798,–
798,–
798,–
798,–

848,–
848,–
848,–
848,–

898,–
898,–
898,–
898,–

997,–
997,–
997,–
997,–

748,–
748,–

798,–
798,–

848,–
848,–

898,–
898,–

997,–
997,–

756,–

806,–

856,–

907,–

1007,–

KORTING
APRIL
07.04.– 14.04.1, 2 vr – vr
JULI
07.07.– 14.07.**, 1 vr – vr
14.07.– 21.07.1 vr – vr
21.07.– 28.07.1 vr – vr
28.07.– 04.08.1 vr – vr
AUGUSTUS
04.08.– 11.08.1 vr – vr
11.08.– 18.08.**, 1 vr – vr
DECEMBER
22.12.– 29.12.1 vr – vr

VASTE KINDERPRIJZEN

3 – 6 JAAR

7 – 15 JAAR

TOESLAG EENPERSOONSKAMER

EUR 105,EUR 120,EUR 150,EUR 150,EUR 150,Kerstmis en Oudejaarsavond EUR 280,-

EUR 280,EUR 315,EUR 395,EUR 395,EUR 395,EUR 730,-

4 overnachtingen
5 overnachtingen
7 overnachtingen
Kerstmis
Oudejaarsavond
Kerstmis en Oudejaarsavond

4 overnachtingen
5 overnachtingen
7 overnachtingen
Kerstmis
Oudejaarsavond

Kinderen tot 2 jaar gratis.
Op deze dagen is er apart kinderamusement
voor verschillende leeftijdscategorieën.
2
Pasen · 3 3 overnachtingen · 4 7 overnachtingen
** Alleen te boeken in het Resort Moseltal
*** Prijzen per persoon en overnachting.
1
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VOORDELIGE BASISPRIJS
PRIJS

EUR 80,EUR 100,EUR 140,EUR 140,EUR 90,EUR 200,-

CATEGORIETOESLAG ***
Comfort
Exklusivhaus (Leiwen)
Suite
Comfort Plus (Fintel)

EUR 7,50
EUR 10,00
EUR 12,50
EUR 15,00

Vakantie
Vakantie

BOEKINGSOPE- VROEGBOEVROEGBOENINGSPRIJS KERSPRIJS 180 KERSPRIJS 90

KORTING
DECEMBER
22.12. – 29.12.1,4 vr – vr
23.12. – 28.12.1 za - do

OUDEJAARSAVOND

KERST
&
OUDEJAARSAVOND

Vakantie

20 %

15 %

10 %

756,–
581,–

806,–
620,–

856,–
658,–

907,–
697,–

1007,–
774,–

VOORDELIGE
PRIJS

BASISPRIJS

25 %

20 %

15 %

10 %

581,–

620,–

658,–

697,–

774,–

VOORDELIGE
PRIJS

BASISPRIJS

BOEKINGSOPE- VROEGBOEVROEGBOENINGSPRIJS KERSPRIJS 180 KERSPRIJS 90

KORTING
DECEMBER
23.12. – 02.01. za - di

BASISPRIJS

25 %

BOEKINGSOPE- VROEGBOEVROEGBOENINGSPRIJS KERSPRIJS 180 KERSPRIJS 90

KORTING
DECEMBER
30.12. – 02.01.3 za - di

VOORDELIGE
PRIJS

25 %

20 %

15 %

10 %

1161,–

1238,–

1315,–

1393,–

FEESTDAGEN

KERST

1.547,–

De aankomst is vanaf 17: 00 uur.
Alle prijzen evt. excl. adreskosten van EUR 10,– p.p.
Vergissingen en wijzigingen voorbehouden. Boekingsopenings- en vroegboekersprijzen zijn slechts in beperkte
aantallen beschikbaar en kunnen niet met andere aanbiedingen of acties worden gecombineerd.
Toeristenbijdrage van de plaatselijke gemeente Leiwen (Resort Moseltal) van EUR 0,30 per persoon per overnachting
niet inbegrepen.
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VAKANTIEPAKKETTEN

NIEUW BIJ EUROSTRAND:
VAKANTIEPAKKETTEN
Om u – onze gasten – elk jaar unieke
belevenissen met nieuwe indrukken te
bieden, ontwikkelen wij onze aanbiedingen
continu verder.
Vanaf juli van dit jaar zijn er volledig nieuwe
exclusieve vakantiepakketten beschikbaar, die voor geselecteerde datums
worden aangeboden. Beleef 5 actieve
dagen vol plezier, natuur en pure cultuur,
waarin we samen in kleine groepen en
een persoonlijke reisleider de prachtige
omgeving van onze resorts ontdekken en
u volop kunt genieten van onze regionale
lekkernijen en een weldadige massage.
Als u deze aanbiedingen niet wilt missen,
kunt u zich op onze website aanmelden
voor de Vakantiepakketten-Newsletter
zodat u als eerste alle informatie over onze
exclusieve vakantiepakketten krijgt.
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WIJ VERHEUGEN ONS OP UW TELEFOONTJE
Maandag t/m vrijdag van 08.00 tot 19.00 uur
Zaterdag van 8.00 tot 12.00 uur en van 13.00 tot 17.00 uur

BOEKINGSHOTLINE +49 (0)40 633 43 - 0
www.eurostrand.de
HET EUROSTRAND COMPLETE
VERZEKERINGSPAKKET
· Annuleringsverzekering
· Bagageverzekering
· WA-reisverzekering
· Vakantiegarantie (reisannulering)
· Verzekering voor noodgevallen

SLECHTS

EUR 17,–

Erlebnisland Eurostrand GmbH & Co. KG
Fax: +49 (0)40 22 633 43 - 111
E-mail: buchung@eurostrand.de
Resort Lüneburger Heide
Bruchweg 11 · 27389 Fintel
Resort Moseltal
Moselallee 1 · 54340 Leiwen

Bezoek ons ook hier

PER PERSOON

