WIJ VERHEUGEN ONS OP UW TELEFOONTJE
Maandag t/m vrijdag van 08.00 tot 19.00 uur
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VERZEKERINGSPAKKET
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Resort Lüneburger Heide
Bruchweg 11 · 27389 Fintel
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Moselallee 1 · 54340 Leiwen
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EVEN
ERTUSSENUIT
MIJN VAKANTIE

RESORT LÜNEBURGER HEIDE
Beleef bij ons onvergetelijke
Eurostrand-momenten en een
goede harmonie tussen gasten
en gastheren.

„Bij ons kan iedereen
zich verbonden voelen en
passie beleven.”

Igor Schildhauer
Directieassistent

Met dit motto verwelkomen wij u
voor het MIJN VAKANTIE seizoen 2022.
Met onze programma-highlights zullen wij in 2022 tijdens uw vakantie
samen onvergetelijke Eurostrand-
momenten beleven. Van smake
lijke themabuffets 's middags, verse ‘Butterkuchen’ uit de steenoven
in het Resort Lüneburger Heide en
dansles in het Resort Moseltal –
onvergetelijke momenten behoren bij
Eurostrand gewoon tot het programma. Word gedurende enkele dagen
lid van de grote Eurostrand-familie.
2
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Laat uw gedachten de vrije loop
en beleef met uw vrienden of familie een zorgeloze tijd met blijvende
herinneringen. Het Eurostrand-team
zorgt ervoor dat elke gast met een
schat aan ervaringen weer vertrekt onvergetelijke belevenissen, nieuwe
momenten en een gevoel van saamhorigheid.
Wij verheugen ons op uw bezoek!
Uw Eurostrand-team

NIEUWE DINGEN SAMEN BELEVEN

RESORT MOSELTAL
Gastvrijheid is de kunst
bezoekers te stimuleren om
te blijven zonder hun vertrek
te verhinderen.
Yalcin Kurt

INHOUD

Hoteldirecteur

ALGEMEEN
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ENTERTAINMENT
Toneel vrij! Laat u volledig verrassen wanneer onze entertainers
de resorts met spectaculaire
kostuums, fantasievolle toneelbeelden en meeslepende songs
één keer per week in een totaal
nieuwe wereld o
 mtoveren. Voor
iedereen die zelf in de schijnwerpers wil staan, halen wij de Parijse
Fashionweek naar onze resorts.
Musical, Game Show of Bingo:
het Entertainment-team biedt u
uniek afwisselend amusement!

8
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ELKE DAG EEN BELEVENIS
BEWEGING I FRISSE LUCHT
Wijnbergen en heidevelden zover het oog reikt. Zowel tijdens
een ontspannende wandeling
door de heide of een inspannende fietstocht langs de Moezel
wordt het vakantiegevoel flink
aangewakkerd. Met midgetgolf,
boccia of volleybal bieden wij
een groot aantal afwisselende
outdoor-activiteiten, die voor
veel plezier zullen zorgen.

BUFFET I LIEVELINGSTAARTEN
Bij ons maakt u een culinaire reis
waarbij u zeker de smaak van verschillende gerechten uit diverse
landen te pakken zult krijgen. Met
dagelijks wisselende regionale
en internationale gerechten zult
u versteld staan van de culinaire hoogstandjes bereid door ons
keukenteam. Voor alle snoepneuzen is er elke donderdag een
lekker buffet met lievelingstaarten zodat u met volle teugen van
de vakantie kunt genieten.
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GEZINSPLEZIER

VAKANTIEPLEZIER VOOR
HET HELE GEZIN
Of het nu gaat om op avontuur
beluste ontdekkers op zoek naar
schatten, ontmoetingen met
tovenaars en wilde jungledieren, verhalen van piraten bij het
kampvuur of popstars in de kinder-disco – uw kinderen zullen
hun ogen niet kunnen geloven.
Als ze dan weer van hun avonturen terugkomen en tijdens
het gezamenlijk diner door de
opwinding en verhalen bijna het
eten vergeten, weet u zeker dat
het een dag vol belevenissen
was. En als geweldige afsluiting
van de dag kunt u zich met het
hele gezin laten betoveren door
ons entertainment-team en genieten van onze (ont)spannende
musicals. Na dit muzikale hoogtepunt valt groot en klein vermoeid in slaap.
8

NIEUW

KINDERMUSICAL SHOW

Tijdens de kindermusical kunnen
uw kleintjes onder begeleiding van onze
regisseur hun acteurskunsten bewijzen.
Bij de losse-grappige proefopvoeringen
zorgt de choreografe voor veel plezier,
voordat het dan ernst wordt en de kleine
stars hun trotse ouders het geoefende
toneelstuk presenteren.
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BETOVERENDE FEESTDAGEN

PAASDAGEN
De paashaas die door de resorts huppelt en de opgewonden kinderen helpt
bij het eieren zoeken, het gezellige
paasvuur, de grote keuze bij het paasontbijt en de avontuurlijke fakkeltocht
– daarop en nog veel meer kunt u zich
samen met uw gezin verheugen!

KERST EN OUDEJAARSAVOND
Kerst en oudejaarsavond betekenen
ook bij ons gezelligheid en samenzijn.
Bij een gezellig glaasje Glühwein, bij
het smullen van het feestelijke buffet,
bij het uitpakken van de cadeaus met
de Kerstman of bij het bewonderen van
het kleurrijke vuurwerk - beleef betoverende feestdagen bij Eurostrand samen
met uw dierbaren.

-7-

CULINAIRE WERELDREIS
Ga op een culinaire wereldreis en geniet van de dagelijks wisselende specia
liteiten. Tijdens het ontbijtbuffet worden vermoeide ogen langzaam wakker:
probeer maar eens de Italiaanse, Franse of Spaanse lekkernijen en geniet
van hartige croissants, luchtige pancakes of kaas- en worstspecialiteiten om
gesterkt aan een nieuwe dag te beginnen. Het ‘marktplein van geneugten’,
waar u smakelijke hoogtepunten uit diverse culturen vindt, heeft elke dag
weer iets anders te bieden. Na de eerste uitgebreide maaltijd begint u fit en
vol energie aan een belevenisvolle dag.

DRANKEN ALL - INCLUSIVE
Wanneer u 's morgens opstaat, laat het eerste kopje koffie het laatste beetje vermoeidheid uit uw lichaam verdwijnen. Tijdens het uitgebreide ontbijt kunt u dan
kiezen uit warme dranken zoals thee, cacao of koffiespecialiteiten en verse vruchtensappen, zodat u goed op gang komt. En wanneer u 's middags van een avontuurlijke excursie, van het bowlen of uit de sauna komt, wacht al een heerlijk stukje taart
met een crèmige latte machiatto op u. ‘s Avonds kunt u genieten van fruitige wijn,
bier uit het vat of verfrissende softdrinks waarmee u de dag en avond ontspannen
kunt afsluiten. Met ons Premium All-Inclusive pakket bieden wij u tijdens uw verblijf
heerlijke merkdranken.
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ETEN EN DRINKEN

THEMABUFFET
‘s Middag bieden wij u specialiteiten uit Noord-Duitsland en de Moezelregio
of ook Amerikaanse lekkernijen, waarmee u vol energie aan een rondje
midgetgolf of volleybal kunt beginnen. ‘s Avonds gaat de culinaire reis direct
verder. Geniet van Italiaanse pizza of breng een smakelijke avond door in
Bangkok. Hartig, scherp, zoet, vegetarisch of zelfs veganistisch - bij de
dagelijks wisselende themabuffets is er voor iedereen wel iets voor zijn of
haar smaak. Daarna kunt u zich met volle buik en tevreden tijdens de musical
naar andere werelden laten ontvoeren.
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RESORT LÜNEBURGER HEIDE
Ons Resort Lüneburger Heide ligt in een van de mooiste vakantieregio's in
Duitsland. Het unieke cultuurlandschap wordt gekenmerkt door bossen, velden,
venen en heidevelden en is uniek in heel Europa. Met 80 vakantiehuizen met
vele groenvoorzieningen en het natuurlijk meer past ons resort dus perfect in
deze omgeving.
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Het Resort Lüneburger
Heide bevindt zich in
Noord-Duitsland in
de driehoek tussen
Hamburg, Hannover
en Bremen.
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EINDELIJK WEER VAKANTIE!
Het fascinerende heidelandschap nodigt
uit tot uitgebreide wandel- of fietstochten
voor een vakantie in de frisse lucht. Met
midgetgolf, tennis, stand-up-paddling
of volleybal biedt ons resort ook allerlei
mogelijkheden voor een actieve vakantie.
In het ontspannende wellnessgedeelte
kunt u uw gedachten de vrije loop
laten, voordat het zeer afwisselende
entertainmentprogramma 's avonds voor
vele onvergetelijke momenten zorgt.
Geniet al vanaf de eerste minuut van uw
vakantie. Reis gewoon comfortabel met
de bus en laat alle andere zaken aan ons
over. Voor de heenreis kunt u gebruik
maken van de rechts aangegeven routes.

--12
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RESORT LÜNEBURGER HEIDE

BUSROUTES
19-06 – 24-06-2022
04-09 – 09-09-2022
Dresden- Leipzig - Halle Maagdenburg - Braunschweig Hannover - Fintel
95,- EUR
12-06 – 17-06-2022
Trier - Mayen - Keulen Dortmund - Münster - Fintel
95,- EUR
18-09 – 23-09-2022
Berlijn - Potsdam - Maagdenburg Hannover - Fintel
85,- EUR

--13
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KAMERCATEGORIEËN
Het Resort Lüneburger Heide
beschikt over 80 vakantiehuizen
van verschillende types. Daardoor kunnen groepen samen in
één huis verblijven en tegelijkertijd van hun privacy genieten.

STANDAARD

Alle studio's hebben een privé
balkon resp. privéterras met
tuinmeubilair, echter zonder
gezamenlijke woonkamer.
HEIDE-STUDIO, HEIDEHAUS D,
HOLLANDBRINKHAUS, FINTELHAUS

COMFORT + 7,50 EUR *
COMFORT PLUS + 15,00 EUR *

Hier hebben alle vakantiehuizen
een gezamenlijk Cafissimo-
apparaat met koffiepods, een
flesje water, badjassen, wellness-slippers.
COMFORT PLUS -vakantiehuizen hebben een hoogwaardig interieur.
HEIDEHAUS A, HEIDEHAUS B, HEIDEHAUS F

SUITE

+ 12,50 EUR *

Alle suites hebben een gescheiden woon- en slaapgedeelte. Tot
de extra’s behoren: Cafissimoapparaat, flesje water, badjassen,
wellness-slippers, shampoo, body
lotion, douchegel.
EURO-SUITE, EURO-SUITE 2
* Categorietoeslagen per persoon en overnachting.

--14
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RESORT LÜNEBURGER HEIDE
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MUSICAL

LAND VAN DE SHOSHONI
In het land dat de Shoshoni hun
thuis noemen, komen donkere
wolken opzetten! Begeleid de
uit de zuidelijke staten afkomstige bloedbroeders Abahachi
en Ranger tijdens hun gevaarlijke avonturen. Het entertainment-team haalt het Wilde Westen met een indrukwekkende
show naar de Lüneburger Heide
en zet de grappigste momenten
kundig met muziek in scène. Wij
geven u ons indianenerewoord!

--164-

EXCURSIES
HELE DAG: HAMBURG
Elbe, Alster, Reeperbahn, Michel of Elphi –
de spannende Hanzestad heeft veel te
bieden. Slenter door de winkelpassages of
bewonder de historische architectuur. Het
veelzijdige aanbod en de onmiskenbare
charme van Hamburg zorgen voor opwindende belevenissen.

HALVE DAG: PIETZMOOR
Wandel op schilderachtige paden dwars
door het natuurreservaat en ontdek een
unieke dieren- en plantenwereld in het
fascinerende hoogveenlandschap. Bloeiend
wollegras, herfstnevel of met sneeuw
bedekte velden - het Pietzmoor nodigt in
elk jaargetijde uit tot een lange wandeling.

HALVE DAG: VERDEN
Verden inspireert in vele opzichten: als
indrukwekkende ruiterstad, stad met de

historische kathedraal of stad aan de Aller.
De imponerende gebouwen getuigen van
een lange geschiedenis, die wij samen met
u zullen nagaan. Vanaf de Middeleeuwen, via
de heksenvervolging tot aan de huidige tijd:
in Verden wacht een reis door de tijd op u.

GEZINSPLEZIER: VOGELPARK WALSRODE
Een avontuur dat bevleugelt. Ga met ons
mee op een exotische excursie naar de
fascinerende vogelwereld. In het grootste
vogelpark ter wereld komt u niet alleen 4.000
gevederde vrienden van 650 verschillende
soorten tegen, maar kunt u tijdens het
voeren of shows ook zelf actief worden.

--17
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‘BACKE, BACKE KUCHEN’

De geur van vers gebakken
brood, gesmolten boter op nog
warme sneeën brood of zelf
gemaakte ‘Butterkuchen’ ...
voor u is dat toch zeker om te
watertanden. Ook voor ons!
Het keukenteam wekt onze
oude steenoven opnieuw tot
leven.

KOFFIE OMDAT HET NOG TE VROEG VOOR WIJN IS!

Het team van de technische dienst vroeg zich af: „Wat
kunnen we doen om onze gasten een goed begin van
de dag te vergemakkelijken, wanneer het eerste kopje
koffie nog op zich laat wachten?“ De oplossing: vanaf
het nieuwe seizoen kunt u bij onze eigen mobiele koffie-
expres al vóór het ontbijt direct voor de huisdeur van uw
eerste koffie genieten.

--18
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NIEUWE MOMENTEN
„Iedereen kan bij ons zijn eigen
moment beleven om zijn hartstochten
en wensen te vervullen.“
Dat principe dragen we uit met onze gasten, maar vooral ook in onze Eurostrandfamilie. 2020/21 was voor ons, net zoals voor vele anderen, een uitdagende tijd
waarin onze passie voor Eurostrand alleen nog maar groter is geworden en wij
als team nog meer naar elkaar zijn toegegroeid.
						 >> VERDER OP PAGINA 29 >>

FIT DOOR DE VAKANTIE

Om lichaam en geest volledig van de
alledaagse stress te laten herstellen,
biedt ons entertainment-team u een
ontspannend yogaprogramma voor
jong en oud. Leer hoe u uw dagelijks
leven kunt verrijken!
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De met wijnranken begroeide hellingen geven het Moezeldal in het
Schiefergebirge aan de Rijn een
uniek panorama, waar de Moezel zich
in talrijke bochten doorheen slingert.

Met de schilderachtige dorpen aan
de oever is het een van de mooiste
rivierdalen in Duitsland. Midden in dit
romantisch landschap ligt ons mooie
Resort Moseltal.

RESORT MOSELTAL
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Het Resort Moseltal ligt aan
de mooie Mittelmosel, tussen
Trier en Bernkastel, niet ver
van de Luxemburgse grens.
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EUROSTRAND
RESORT MOSELTAL
E422

FRANKFURT AM MAIN

ONVERGETELIJK VERBLIJF
Actie of ontspanning – in het Resort
Moseltal is voor elk wat wils. Pool en
sauna in het rustige wellnessgedeelte
en spannende vrijetijdsactiviteiten zoals
bowlen, midgetgolf of volleybal zorgen
ervoor dat u zich niet verveelt. De excursies en het afwisselende entertainmentprogramma bieden plezier en spanning,
voordat u volledig ontspannen met een
drankje in de hand de dag in de lounge
kunt afsluiten.
Als u van een volledig all-inclusive aanbod
wilt genieten, kunt u zeer comfortabel
met de bus naar het resort reizen. Voor
de heenreis kunt u gebruik maken van
de rechts aangegeven routes.

--22
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RESORT MOSELTAL

BUSROUTES
12-06 – 17-06-2022
11-09 – 16-09-2022
Kiel – Neumünster – Hamburg –
Bremen – Münster – Leiwen
99,- EUR
21-08 – 26-08-2022
Maagdenburg – Braunschweig –
Hannover – Bielefeld – Leiwen
95,- EUR
25-09 – 30-09-2022
Dresden – Autohof Nossen –
Chemnitz – Gera – Jena – Leiwen
99,- EUR
23-12 – 28-12-2022
Deventer – Enschede – Duisburg –
Düsseldorf – Keulen – Leiwen
75,- EUR

--23
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KAMERCATEGORIEËN
340
comfortabele
twee
persoons
kamers in diverse categorieën vindt u in het Resort
Moseltal. U kunt met uw groep
samen in één vakantiehuis verblijven, zonder het comfort van
een eigen badkamer te moeten
opofferen.

STANDAARD

Studio's hebben een aparte
ingang, maar geen gezamenlijke
woonkamer. De meeste studio’s
hebben een privéterras met tuinmeubilair.
MOSEL-STUDIOS

COMFORT + 7,50 EUR *
EXKLUSIV-HAUS + 10,00 EUR *

Hier hebben alle vakantiehuizen
een gezamenlijk Cafissimo-
apparaat met koffiepods, een
flesje water, badjassen, wellness-slippers.
Bij het EXKLUSIV-HAUS hebt u het
hele huis voor uzelf.
MOSELHAUS B, MOSELHAUS C

SUITE

+ 12,50 EUR *

Alle suites hebben een gescheiden woon- en slaapgedeelte.
Tot de extra’s behoren: Cafissimo-apparaat, flesje water,
badjassen, wellness-slippers,
shampoo, body lotion, douchegel.
MOSEL-SUITE
* Categorietoeslagen per persoon en overnachting.
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RESORT MOSELTAL
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MUSICAL

1001 NACHT:
Laat u zich ontvoeren naar de magische
wereld van de Oriënt en zie hoe Aladdin zijn
grote geliefde Jasmine uit de klauwen van de
machtige grootvizier Jafar bevrijdt. Door de
wonderlamp slechts één keer aan te raken,
neemt zij Aladdin mee op een onvergetelijke
reis vol avonturen. Voor één avond wordt
ons Resort Moseltal omgetoverd in een
Arabisch toneel met spectaculaire beelden,
meeslepende songs en creatieve kostuums.

--26
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EXCURSIES
HELE DAG: LUXEMBURG
Luxemburg ontdekken betekent spannende contrasten beleven. De stad combineert
traditie en moderniteit met multiculturele
flair, waardoor het een unieke uitstraling
krijgt. Laat u zich in het enige groothertogdom ter wereld verrassen door de vele
toeristische bezienswaardigheden.

HALVE DAG: TRIER
Samen ontdekken we de oudste stad in
Duitsland, waarvan de geschiedenis teruggaat tot de Romeinse klassieke oudheid.
Historische gebouwen, zoals het amfitheater of de Kaiserthermen, zijn het kenmerk
van de stad. Bewonder de indrukwekkende
architectuur en beleef de geschiedenis van
nabij.

HALVE DAG: COCHEM
Wanneer de imponerende coulisse van
de majestueuze Reichsburg Cochem verschijnt, zult u verbaasd blijven staan. De
mooie jachthaven, de historische vakwerkhuizen en lekkere wijnen nodigen uit tot genieten in het schitterende middelpunt van
het wijnland.

GEZINSPRET: DINOPARK
Ga mee op een expeditie naar een tijd toen
de dinosauriërs nog de aarde beheersten.
In het park met meer dan 160 levensechte
modellen gaat u 66 miljoen jaar terug in de
tijd en krijgen hobbyisten de mogelijkheid
de oertijd grondig te onderzoeken.

--27
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EUROSTRAND GREAT PIZZA

Beleef uw persoonlijke ‘pizza
moment’ en stel met vele diverse
ingrediënten een eigen pizza geheel naar uw wensen samen. En
geniet er dan van net zoals in een
echte Italiaanse pizzeria. Smakelijk eten!

DE DAG BEGINT'S NACHTS

Om goed uitgerust aan de dag te kunnen beginnen, vinden wij het belangrijk
dat u goed slaapt. In onze kussenbar
hebben wij daarom vele verschillende
hoofdkussens in verschillende vormen,
soorten en maten beschikbaar, zodat
iedereen zijn of haar perfecte kussen
kan kiezen.

--28
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NIEUWE MOMENTEN
Wij willen samen met u ook de komende decennia
onvergetelijke weken in Eurostrand doorbrengen. Een
plaats waar families en vrienden van het samenzijn
genieten en ieder zijn eigen droom kan waarmaken.
Wij hebben de achter ons liggende tijd benut en in
elk opzicht nieuwe dingen gecreëerd, zodat u uw heel
persoonlijk Eurostrand-moment kunt beleven.

LEIWEN GAAT AAN DE SLAG,
OOK MET DE BENEN

Luuk en Chiara nodigen u uit voor
danslessen in onze nieuw danszaal.
Beleef het E
urostrand-gevoel
helemaal opnieuw, fris uw danskennis
samen met het entertainment-team
op en verover het parket.

--29
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PREMIUM ALL- INCLUSIVE

EEN PRIJS, ALLES INBEGREPEN
• Overnachtingen in het 4* - resort
• Buffet met dagelijks wisselend thema „Ontbijtwereldreis“
• Lunchbuffet met verschillende motto’s
• Avondbuffet met dagelijks wisselende thema’s, bv. ‘Grootmoeders
kookboek’ of ‘One Night in Bangkok’
• Groot taartenbuffet ‘Lievelingstaarten’ (1x per week, alleen bij het
5/6-dagen-plezier of gezinsplezier)
• Alcoholvrije en alcoholische dranken
• Show- en entertainmentprogramma
• Dansavonden met dj
• Gebruik van talrijke vrijetijdsmogelijkheden (zoals sauna, indoor pool,
bowling en nog veel meer)
• Kinderentertainment voor alle leeftijdsklassen vanaf 3 jaar *
• 2 halve-dagexcursies (Resort Lüneburger Heide: Pietzmoor & Verden,
Resort Moseltal: Trier & Cochem) **
• Hele-dagexcursie (Resort Lüneburger Heide: Hamburg, Resort Moseltal:
Luxemburg) **
• 1 extra hele-dagexcursie bij het gezinsplezierpakket (Resort Lüneburger
Heide: Weltvogelpark Walsrode, Resort Moseltal: Dinosaurierpark
Teufelsschlucht)
* Alleen tijdens vakantieperioden
** Bij verblijf met minimaal vier overnachtingen. Wijzigingen voorbehouden.

8
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BONUS VOOR TROUWE GASTEN

WEERZIEN IS LEUK –
EN LOONT ZICH OOK NOG!
Onze stamgasten genieten met onmiddellijke ingang als dank voor hun trouw
van exclusieve voordelen. Wanneer u in
totaal tien of meer MIJN VAKANTIE-verblijven hebt geboekt en de laatste boeking
niet ouder is dan twee jaar, bent u onze
stamgast en krijgt dan de volgende voordelen:
• De adreskosten vervallen voor de hele
groep
• 20 % korting in de shop *
• Dagelijks water bijvullen
Bij drie of meer boekingen in het afgelopen jaar bent u onze stamgast Plus
en profiteert van dezelfde voordelen én
krijgt bovendien nog een treatment op
uw kamer.

* exclusief: levensmiddelen, tabak en tijdschriften
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VROEGBOEKERSKORTINGEN
VROEGBOEKERSPRIJS 180

€

U plant graag vooruit? Dat loont zich!

20 %

•
korting op de basisprijs
• tot 180 dagen vóór aankomst te boeken

VROEGBOEKERSPRIJS 90
Vroegboekersprijs 180 gemist? Helemaal geen probleem!

15 %

•
korting op de basisprijs
• tot 90 dagen vóór aankomst te boeken

VOORDELIGE PRIJS
Spontaan beslissen en toch besparen? Bij ons is
dat mogelijk.

10 %

BASISPRIJS
Plannen veranderen wel eens – kies voor zekerheid!
• altijd tot aan de aankomstdag te boeken
• gratis omboeken • gratis annuleren
• adreskosten vervallen • incl. upgrade naar de volgende categorie *

19. – 26-06-2021

DAGEN VOOR AANKOMST

BOEKINGS
OPENING

TOT 180 DAGEN VÓÓR AANKOMST
VROEGBOEKERSPRIJS 180

25 %

€
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180

* indien beschikbaar *

•
korting op de basisprijs
• tot 7 dagen vóór aankomst te boeken

TOT 90 DAGEN VÓÓR AANKOMST
VROEGBOEKERSPRIJS 90

BOEKINGSOPENING
19-06 26-06-202
1

U KUNT KIEZEN
Profiteer van onze beste prijsgarantie
voor 2022 in de boekingsopeningsweek van 19-06 t/m 26-06-2021
met een korting van 25 %.
Ook na de boekingsopening kunt u
met onze stapsgewijze vroegboe
kersprijzen nog aantrekkelijke aanbiedingen vinden of u profiteert met
de basisprijs van gratis omboeken en
annuleren, zodat u tot aan de dag van
aankomst maximaal flexibel bent.

Aan het begin van onze boekingsopening
op zaterdag 19 juni 2021 bereikt u ons van
08.00 t/m 20.00 uur. Op de andere dagen in
de boekingsopeningsweek zijn wij op zondag van 08.00 tot 18.00 uur en gedurende
de normale tijden voor u beschikbaar (zie
achterzijde).

90

TOT 7 DAGEN VÓÓR AANKOMST
VOORDELIGE PRIJS

7
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TOT AAN DE AANKOMSTDAG
BASISPRIJS

MIJN
VAKANTIE!

5-DAGEN-PLEZIER (4 OVERNACHTINGEN)
Vanaf-prijzen in euro per
persoon in een standaard
tweepersoonskamer

KORTING
MAART
14-03– 18-03 ma - vr
21-03 – 25-03 ma - vr
28-03 – 01-04 ma - vr
APRIL
04-04 – 08-04 ma - vr
2
do - ma
Vakantie 14-04 – 18-04
18-04 – 22-04 * ma - vr
25-04 – 29-04 ma - vr
MEI
02-05 – 06-05 ma - vr
09-05 – 13-05 ma - vr
16-05 – 20-05 ma - vr
22-05 – 26-05 zo - do
30-05 – 03-06 ma - vr
JUNI
06-06 – 10-06 ma - vr
13-06 – 17-06 ma - vr
20-06 – 24-06 ma - vr
27-06 – 01-07 ma - vr
JULI
04-07 – 08-07 * ma - vr
AUGUSTUS
15-08 – 19-08 ** ma - vr
22-08 – 26-08 ma - vr
29-08 – 02-09 ma - vr
SEPTEMBER
05-09 – 09-09 ma - vr
12-09 – 16-09 ma - vr
19-09 – 23-09 ma - vr
26-09 – 30-09 ma - vr
OKTOBER
10-10 – 14-10 ma - vr
17-10 – 21-10 ma - vr
24-10 – 28-10 ma - vr
31-10 – 04-11 ma - vr

BOEKINGS
OPENINGSPRIJS

VROEGBOEKERS VROEGBOEKERS
PRIJS 180
PRIJS 90

VOORDELIGE
PRIJS

BASISPRIJS

25 %

20 %

15 %

10 %

266,–
266,–
299,–

284,–
284,–
319,–

302,–
302,–
339,–

320,–
320,–
359,–

355,–
355,–
399,–

299,–
349,–
299,–
299,–

319,–
372,–
319,–
319,–

339,–
395,–
339,–
339,–

359,–
419,–
359,–
359,–

399,–
465,–
399,–
399,–

329,–
329,–
329,–
329,–
329,–

351,–
351,–
351,–
351,–
351,–

373,–
373,–
373,–
373,–
373,–

395,–
395,–
395,–
395,–
395,–

439,–
439,–
439,–
439,–
439,–

329,–
329,–
329,–
329,–

351,–
351,–
351,–
351,–

373,–
373,–
373,–
373,–

395,–
395,–
395,–
395,–

439,–
439,–
439,–
439,–

329,–

351,–

373,–

395,–

439,–

329,–
329,–
329,–

351,–
351,–
351,–

373,–
373,–
373,–

395,–
395,–
395,–

439,–
439,–
439,–

329,–
329,–
329,–
329,–

351,–
351,–
351,–
351,–

373,–
373,–
373,–
373,–

395,–
395,–
395,–
395,–

439,–
439,–
439,–
439,–

329,–
299,–
299,–
266,–

351,–
319,–
319,–
284,–

373,–
339,–
339,–
302,–

395,–
359,–
359,–
320,–

439,–
399,–
399,–
355,–
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6-DAGEN-PLEZIER (5 OVERNACHTINGEN)
Vanaf-prijzen in euro per
persoon in een standaard
tweepersoonskamer

KORTING
MAART
13-03 – 18-03 zo - vr
20-03 – 25-03 zo - vr
27-03 – 01-04 zo - vr
APRIL
03-04 – 08-04 zo - vr
2
do - di
Vakantie 14-04 –19-04
17-04 – 22-04 * zo - vr
24-04 – 29-04 zo - vr
MEI
01-05 – 06-05 zo - vr
08-05 – 13-05 zo - vr
15-05 – 20-05 zo - vr
29-05 – 03-06 zo - vr
JUNI
12-06 – 17-06 zo - vr
19-06 – 24-06 zo - vr
26-06 – 01-07 zo - vr
JULI
03-07 – 08-07 * zo - vr
AUGUSTUS
14-08 – 19-08 ** zo - vr
21-08 – 26-08 zo - vr
28-08 – 02-09 zo - vr
SEPTEMBER
04-09 – 09-09 zo - vr
11-09 – 16-09 zo - vr
18-09 – 23-09 zo - vr
25-09 – 30-09 zo - vr
OKTOBER
09-10 – 14-10 zo - vr
16-10 – 21-10 zo - vr
23-10 – 28-10 zo - vr
30-10 – 04-11 zo - vr

BOEKINGS
OPENINGSPRIJS

VROEGBOEKERS VROEGBOEKERS
PRIJS 180
PRIJS 90

VOORDELIGE
PRIJS

BASISPRIJS

25 %

20 %

15 %

10 %

307,–
307,–
341,–

327,–
327,–
364,–

348,–
348,–
387,–

368,–
368,–
410,–

409,–
409,–
455,–

341,–
379,–
341,–
341,–

364,–
404,–
364,–
364,–

387,–
429,–
387,–
387,–

410,–
455,–
410,–
410,–

455,–
505,–
455,–
455,–

371,–
371,–
371,–
371,–

396,–
396,–
396,–
396,–

421,–
421,–
421,–
421,–

446,–
446,–
446,–
446,–

495,–
495,–
495,–
495,–

371,–
371,–
374,–

396,–
396,–
399,–

421,–
421,–
424,–

446,–
446,–
449,–

495,–
495,–
499,–

374,–

399,–

424,–

449,–

499,–

371,–
371,–
371,–

396,–
396,–
396,–

421,–
421,–
421,–

445,–
445,–
445,–

495,–
495,–
495,–

371,–
371,–
371,–
371,–

396,–
396,–
396,–
396,–

421,–
421,–
421,–
421,–

445,–
445,–
445,–
445,–

495,–
495,–
495,–
495,–

371,–
341,–
341,–
307,–

396,–
364,–
364,–
327,–

421,–
387,–
387,–
348,–

445,–
410,–
410,–
368,–

495,–
455,–
455,–
409,–

* Alleen te boeken in het Resort Lüneburger Heide ** Alleen te boeken in het Resort Moseltal
Let op de opmerkingen op de volgende pagina.
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GEZINSPLEZIER (7 OVERNACHTINGEN)

Vanaf-prijzen in euro per
persoon in een standaard
tweepersoonskamer

Vakantie
Vakantie
Vakantie
Vakantie
Vakantie
Vakantie
Vakantie
Vakantie
Vakantie
Vakantie

BOEKINGS VROEGBOEKERS VROEGBOEKERS
OPENINGSPRIJS
PRIJS 180
PRIJS 90

KORTING
25 %
APRIL
446,–
10-04 – 17-04 1,2 zo - zo
15-04 – 22-04 1,2 vr – vr
446,–
JULI
01-07 – 08-07 **,1 vr – vr
446,–
08-07 – 15-07 1 vr – vr
446,–
15-07 – 22-07 1 vr – vr
446,–
22-07 – 29-07 1 vr – vr
446,–
1
vr – vr
446,–
29-07 – 05-08
Prijzen gelden
per persoon en overnachting.
AUGUSTUS
05-08 – 12-08 1 vr – vr
446,–
12-08 – 19-08 *,1 vr – vr
446,–
DECEMBER
22-12 – 29-12 1 do - do
476,–
VASTE KINDERPRIJZEN
4 overnachtingen
5 overnachtingen
7 overnachtingen
Kerst
Oudejaarsavond
Kerst en Oudejaarsavond
Kinderen tot 2 jaar gratis

BASISPRIJS

20 %

15 %

10 %

476,–
476,–

506,–
506,–

536,–
536,–

595,–
595,–

476,–
476,–
476,–
476,–
476,–

506,–
506,–
506,–
506,–
506,–

536,–
536,–
536,–
536,–
536,–

595,–
595,–
595,–
595,–
595,–

476,–
476,–

506,–
506,–

536,–
535,–

595,–
595,–

508,–

540,–

572,–

635,–

3 – 6 JAAR

7 – 15 JAAR

TOESLAG EENPERSOONSKAMER

75,- EUR
95,- EUR
125,- EUR
125,- EUR
125,- EUR
235,- EUR

245,- EUR
275,- EUR
345,- EUR
345,- EUR
345,- EUR
645,- EUR

4 overnachtingen
5 overnachtingen
7 overnachtingen
Oudejaarsavond
Kerst &
Oudejaarsavond

CATEGORIETOESLAG ***
Comfort
Exklusiv-Haus (Leiwen)
Suite
Comfort Plus (Fintel)

VOORDELIGE
PRIJS

 p deze dagen is er apart kinderamusement
O
voor verschillende leeftijdscategorieën.
2
Pasen · 3 3 overnachtingen ·
4
7 overnachtingen
*** Prijzen gelden per persoon en overnachting
1

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

60,– EUR
75,– EUR
105,– EUR
65,– EUR
150,– EUR
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FEESTDAGEN

KERST
BOEKINGS VROEGBOEKERS VROEGBOEKERS
OPENINGSPRIJS
PRIJS 180
PRIJS 90

Vakantie
Vakantie

KORTING
DECEMBER
22-12 – 29-12 1,4 do - do
23-12– 28-12 1 vr - wo

OUDEJAARSAVOND

KERST
&
OUDEJAARSAVOND

Vakantie

20 %

15 %

10 %

476,–
374,–

508,–
399,–

540,–
424,–

572,–
449,–

635,–
499,–

VOORDELIGE
PRIJS

BASISPRIJS

25 %

20 %

15 %

10 %

374,–

399,–

424,–

449,–

499,–

VOORDELIGE
PRIJS

BASISPRIJS

BOEKINGS VROEGBOEKERS VROEGBOEKERS
OPENINGSPRIJS
PRIJS 180
PRIJS 90

KORTING
DECEMBER
23-12 – 02-01 1 vr - ma

BASISPRIJS

25 %

BOEKINGS VROEGBOEKERS VROEGBOEKERS
OPENINGSPRIJS
PRIJS 180
PRIJS 90

KORTING
DECEMBER
30-12– 02-01 3 vr - ma

VOORDELIGE
PRIJS

25 %

20 %

15 %

10 %

866,–

924,–

982,–

1040,–

1.155,–

De aankomst is 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).
Alle prijzen evt. excl. adreskosten van 10,– EUR 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 0,30 EUR per persoon per
overnachting niet inbegrepen.
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PRIVÉFEESTEN

FEEST MET ONS
Het is uw grote dag, maar u bent
alleen maar bezig om uw gasten te serveren en denkt er nu
al over na wie aan het eind van
de dag de hele chaos opruimt?
Niet bij ons! Naast ons MIJN
VAKANTIE-programma organiseren
wij ook privéfeesten.
Geniet van het feest samen met
uw familie en vrienden en laat
de organisatie, voorbereiding en
uitvoering over aan onze ervaren
medewerkers. Wij stellen samen
met u een individueel concept op
dat aan al uw wensen voldoet.
Locations, catering, bijprogramma – en dat allemaal tegen een
eerlijke all-inclusive-prijs. Leun
gewoon achterover want wij
zorgen voor een feest dat uw
gasten zich nog jarenlang zullen
herinneren!
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