Groepsaccommodatie de Horst
Onze groepsaccommodatie, speciaal geschikt voor uw familiereünies,
bedrijfs- of verenigings-uitje.

De 5 chalets staan in een kring opgesteld met in het midden de sfeervol ingerichte groepsruimte. De
chalets hebben 3 slaapkamers (1x 1p/1x2p/1x stapelbed,m.u.v. het ’Roodborstje’, met een 2-pers bed
met 2x1p. matras), elk chalet biedt 5 slaapplaatsen.
In de groepsruimte bevindt zich een grote eettafel voor 25 personen met een luxe, volledig ingerichte
keuken waar u gezamenlijk gerechten kunt bereiden.
Of catering op locatie verzorgd door Hertenhorst Horeca tel: 06-22601262, is ook een mogelijkheid.
Heeft u zin in barbecueën of gourmetten? Bij A-Z www.barbecue.nl of www.gourmetten.nl
kunt u heerlijke menu's bestellen en het wordt bezorgd. Daarnaast is de bbq en gourmetstel gratis.
Slagerij Wilbrink (055-5061250) levert ook graag uw BBQ-pakketten.
Er is een Finse blokhut voorzien van een 4 pers.-infrarood sauna met
stoom-douchecabine.
In de chalets en groepsruimte mag niet gerookt worden. Huisdieren zijn helaas niet toegestaan.
Informeer naar onze exclusieve huwelijks-/jubileum arrangement met unieke trouwauto (Cadillac) met
chauffeur.
Bovendien kunt u gebruik maken van de vele faciliteiten van de Hertenhorst,
zoals het verwarmde zwembad met glijbaan en peuterbad (mei t/m aug.),
minigolfbaan, tennisbanen, speeltuin met air trampoline, voetbalveld, jeu-de-boules-baan.
Directe aansluiting op de fietsknooppunten-route. Ook verhuren wij fietsen van Veluwefiets.
In de omgeving kunt u verder ook heel goed terecht bij bv. de luxe sauna Thermen- Bussloo, Kon.
Julianatoren, Apenheul, Stoomlocomotief in Beekbergen,etc.
Voor meer informatie kunt u terecht bij Henny van der Zalm tel: 06–51185747.

Beleef de Veluwe bij ons op de Hertenhorst!

Tarieven groepsaccommodatie de Horst
 5 chalets: 5 persoons:

Wielewaal (Geel)
Groenling (Groen)
Roodborstje (Rood)
Koekoek (Grijs)
Blauwe Reiger (Blauw)
 1 groepsgebouw: max. 25 pers.: Adelaar
 Minimaal verhuur van 3 chalets en minimaal aantal 15 personen
 Groepen groter dan 20 personen: de kleintjes t/m 2 jaar gratis
 Laag Seizoen
Vanaf 1-11 tot 1-4

weekend/midweek
€ 80,- p.p.*

Week
€ 115,- p.p.*

(* m.u.v. voorjaarsvakantie & Pasen dan €85,- /€120,-p.p.)



Pasen en 1-4 tot 1-11

€ 85,- p.p.

€ 120,- p.p.

(m.u.v. juli en augustus)







Hoog Seizoen
weekend/midweek
Juli t/m Augustus (excl. gebruik van groepsruimte)
Hemelvaart wo t/m ma
€ 95,- p.p.
Pinksteren vr t/m di
€ 95,- p.p.
Kerst of Oud & Nieuw
€ 125,- p.p.

Week
€555,- p/w per chalet
€150,- p.p.
€125,- p.p.
€195,- p.p.

Inclusief:
Toeristenbelasting
Energie verbruik
Gebruik van groepsruimte (m.u.v. juli/aug)
Vrij toegang tot zwembad (mei t/m aug) en speeltuin
Exclusief:
Reserveringskosten per groep
€ 15,00
Huur dekbedset: 1 persoons
€ 8,50
Huur dekbedset: 2 persoons
€ 12,50
Huur kinderbox of -bed
€ 8,50
Eindschoonmaak groepsruimte (verplicht)
€ 75,00
Schoonmaakkosten per chalet
€ 50,00
Borg & slagboomsleutel per chalet
€ 100,00
Sauna per keer/uur (van te voren reserveren) € 15,00
Gebruik badjassen
€ 3,50
Huur skelter
vanaf
€ 5,00
Borg skelter
€ 25,00
Veluwefiets (alleen te huur met geldig ID) € 9,50
Vraag naar onze mogelijkheden
voor eventuele broodservice,
drankservice, boodschappenservice en
catering mogelijkheden.

